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الفصل األوّل
ذكري أغسطس
ـٚن ذم ضريؼ ظقدتف إػ افٌٔ ،ٝمع وافديف وصقََٔهف افهقٌرة ،ؿقٚدمغ
مـ صٚضئ افٌحر .راودتف اإلثٚرة ،وـ ٕٝٚأصٌف بٖمر يَض موجًف بدل أن
احلّمم وخِع ثقب افًقٌٚح ٜفٌٔقدأ مٌقٚذ ًة بّّمرشقٜ
تنًره بٚفْنقة .دخؾ ّ

افًٚدة افن ّي ٜؿٌؾ أن يًهحؿ ،وهق حيٚول اشهحوٚر تِؽ افهققر ادًٌثقرة

افهل صٚهده ٚؿٌؾ دؿٚئؼ ظذ صٚضئ افٌحقر ،وذم افىريقؼ افَهقرة ادٗ ّديقٜ
ٍ
فٍهٔقٚت ذم
صقر
ٕحق ادْزل افذي ـٚن وافداه ؿد اشهٖجراه فَوٚء اإلجٚزة.
ٌ
افًٚدش ٜظؼة أو افًٚبً ٜظؼة مـ افًّر ،أي بًّْف أو أـز ؿِٔ ً
ل مْف.
ٍ
بجًد ّ ٍ
مًغ! إّٕم ـٚن يًهنًر  -بًد أن أؽّض ظْٔٔقف  -مجًق ًٚ
مل ينًر
هٚئ ً
ل مـ أجًٚد بٚهه ٜإفقان ـٕٚصٌٚح .ورؽؿ ذفقؽ ؾ٘هنق ٚأجًقٌ ٚد ذات

وتدو ِر
مًٚمل واوح ٜبنُؾ أثٚر ؿَِف ،ـٚن يًهىٔع متٔٔز إحْٚءات إوراك
ُّ
إثداء وأيو ً ٚافهنََٚت اجلِدي ٜوافدمٚمؾ ظذ افيٓقر ٓ .إثقٚرة تقذـر ذم
ذفؽ ،بؾ إن ادنٓد أثٚر اصّئزازهٓ ،شقّٔم أن هقذه افهققر ؽقر مهْٚشقَٜ
وتدظق فًِج.ٛ

وذم بًض إحٔٚن ـ ٕٝٚصقر إجًٚد افهل رآه ٚظقذ صقٚضئ افٌحقر
ؿٌؾ ؿِٔؾ تُٚد ُمت ْ َحك مـ ذاـرتف أو ختهِط ظِٔف ؾل يًقهىٔع متٔٔزهق ،ٚومقـ

بْٔٓ ٚصقرة افٍهٚة افهل ـٕٚق ٝختِقع ملبًقٓ ٚظقذ افرمقؾ فستقدي فٌقٚس
افًٌٚح ،ٜوـٔػ أن أوراك هذه افٍهٚة مل تًّح هل ٚبٖدٕك ٍ
ؿدر مقـ آرتٔقٚح
فدى ادق .أو مث ً
ل صقرة افٍهٚة ٕحِٔق ٜافيٓقر ،ـيٓقر رجقؾ مقريض .أو
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بٔٚوٓـ افزمقٚئل ادقعء
صقرة أخرى ٕذرع مهَٚضً ٜحقل إثداء تٌىل
ّ
بٕٚوردة افزرؿٚء.
ٓ يزال يّمرس افًٚدة افن ّي ،ٜدون أن يًهىٔع حتديد صًقره مـ افهقر
افهل متر ذم ذهْف .يْهٚبف صًقر واحد يدؾًف إػ افٌرق ،ؾّٔم هق مٌّْس أـثر
حهّك يَْيض إمر بٚفُٚمؾ .يهٍْس بندّ ة مـ إظذ ٕحق إشٍؾ ثؿ يِهَط
ادْٚديؾ ويْيػ ًٍٕف ويْ ّيػ إرض ،ومـ ثؿ يهٖمؾ ًٍٕف ذم ادرآة.
تٌرت ذم
افًّ ٜإيع ـ ٕٝٚؿد شٖفهف شٚبَ ً ٚحغ رأتف هذا افهٔػ" :ـؿ ّ
ّ
هذه افًْٜ؟؟ ....فَد أصٌح ٝرج ً
ل!!"
أصٌح رج ً
ل .ذم هذا افًٚم ،وذم ؽوقن إصٓر افًهّ ٜإخرة ّٕم بنُؾ
ٍ
بقء .أبققه يًقزو ذفقؽ
مِحقظ جدّ ًا .حهك أن مًيؿ ملبًف مل تًد تًٍْف
افريٚوّ .ٜإٓ إٔف مل يُـ مَهًْق ً ٚبُقلم وافقده ،إذ أن ّٕققه
فنٌٍف بّّمرشّ ٜ
ادهًٚرع هذا مل يًجٌف أو يًَْف ـثر ًا .فُْف مع ذفؽ ومْقذ أن شقّع تًِٔقؼ
وافده إُ ٛبزخؿ أـز ظذ ممٚرش ٜافهّمريـ افريٚؤ.ٜ
أخذت ملحمف افًٚم ٜضٚبً ً ٚأـثر حدّ ي ،ٜأ ّم ٚصٍهٚه ؾِقؿ تًققدا حلّ ّٔهقغ

ؾ٘هنق ٚتوقخّٝ
ضر ّيهغ وصٚرتٕ ٚحِٔهغ ـنٍهل وافدتقف .وحهقك ظيٚمقف ّ
وطٓرت أـثر .و ه ٚؿد جًِ ٝمـ ظٔقٕف افزيئ ٜافىٍقفٔ ٜمع طٓققر حلٔهقف
صّ ٚب ً ٚمذظقر ًا.

اشهىٚع افهٖؿِؿ مع افهٌٔر افذي أصٚبف خلل هذه افًقْ ،ٜؾّقـ خقلل
بًض افًٚدات افًهٌٔ ٜتًقد احلٍٚظ ظذ ظْٔغ ٕهقػ مٌّوقهغ ظْقدمٚ
حيدّ ثف أحدهؿ ،بٌٔ ٜأن يقحل فف ـقّم فقق أن صقٔئ ً ٚمق ٚيزظجقف ،أو ـىريَقٜ
إلؿْٚع أخريـ إٔف يًهجٔ ٛد ٚيَقفقن.
ؿقة .ـقٚن ؾخققر ًا
أضراؾف مجًٔٓ ٚازدادت ضقًٓ ،وجًِهٓ ٚافريٚو ٜأـثر ًّ
بًولت يديف .فُْف مل يُـ ـذفؽ بٚفًٌْ ٜفَدمٔف افْحِٔهغ وافِهغ اظهَد
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ّ
شهيلن هُذآ ،شّٔم ظْدم ٚيراؿ ٛؿدمل وافده .أ ّمق ٚصقدره
أهنّم ؽٚفٌ ً ٚمٚ
ؾَد صُؾ افٌِز افًٚفؼ بحٚف ٜضٍقفٔ ٜرؽؿ ّ
ـؾ افهّمريـ افهل مٚرشٓ ٚوافهقل
مل تًهىع احلِٔقف ٜدون أن يٌقص هذا افهدر إػ افداخؾ أـثر ؾٖـثر.
ضقفف ٓ بٖس بف ،يًرف بّقوقظٔ ٜإٔقف فقٔس مجقٔ ً
ل ..فُّْقف يقدرك أن
جد ّيهف وؿِ ٜـلمف جًِه ٚمْقف ّ
جقذاب ًًٕ ،ٚقؿ فَقد حتققل ذم هقذه افًقْ ٜإػ
ٍ
بَقتقف ؿقط .بًقد أن ظقٚش
ص
خص ؿقي .صخص مل يُـ حيِؿ أن يهقٌح ّ
ضٍقفهف وم ٚبًدهٕ ٚحٔ ً
ل يقحل بٖن فًْ ٜم ٚأصٚبهف.
يهٓ ّٔ ٟوهق يْير إػ ًٍٕف بٚدرآة ـٍهٚة ؿٌٔحق ٜوهقق يقر ّدد" :إٔق ٚفًقٝ
هذا" .فَد ٕير إػ ًٍٕف خلل هذه افًْقات وصًر بٚفٍرق افؼس بغ مٚ
يراه وم ٚهق ح َّ ً ٚظِٔف.
ٍ
واحد بدأ ينًر بقٚفهٌر يىقرأ
بًد أن بِغ افرابً ٜظؼة مـ ظّره بنٓر
ظِٔف ،وبدأت رحِ ٜافٌو ٛافهٚم ٝوافًض ظذ افٍُغ.
مرة" :فٔس هذا ؾَقط ،ظِقُٔؿ أن تقروا ـٔقػ أصقٌح مرتٌّق ًٚ
ؿٚف ٝأمف ّ
ومْ ّي ًّم أيو ً"ٚ
افًّ ٜإيع ؿٌِ ٜذات صقت ؾٚوح م ٚوٚيَف ظذ افٍقر.
ثؿ ؿ ٌِّهف ّ
ّ
إؾرازات مهً َِّ ٜبٚفهٌر افٍٔزيٚئلٕٕ .قف
فًؾ افْيٚؾ ٜوافستٔ ٛمه ٚأيو ًٚ
ٌ
ؾً ً
ل أصٌح دؿَٔ ً ٚـّم فق إٔف يهٌع خىقة بخىقة برٕٚجم ً ٚم.ٚ
ظٚدات أمف توٚيَف ـثر ًا ظْدم ٚتهُِؿ ظْف أمٚم أخريـ ـّم فقق مل يُقـ
افًّق ٜإيقع" :إّٕقف أمقر
مقجقد ًا ،وخهقص ً ٚظْدم ٚتًٍقؾ ذفقؽ بحوققر ّ
تٌر بغ فِٔ ٜووحٚه."ٚ
ظجٔ ..ٛفَد ـٚن ؾقوق ّي ً ٚفٌِٚي ...ٜفَد ّ

ٌ
مقرتٌط بَقدرة وافدتقف افًقحري ٜظقذ جًِقف يٌقدو ذم
إرجح أن هذا

وزجقف ذم حقرج يثقر
اخلٚمً ٜمـ ظّره بحرـ ٜواحدة أو بُِّ ٜصقٌرةّ ،
افًّ ٜإيع بٚفَرب مْف وراح ٝتَسب مْف أـثر،
جْقٕف ذم ـؾ مرة .جًِّ ٝ
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ثؿ دً ٝبهدره ٚافوخؿ ـهٍف ؾٚبهًد ظْٓ ٚظذ افٍقر وهق يٌهًقؿ بنقُؾ
ٓإرادي .حهك ادرض مل يًهىع أن جيًِٓ ٚتٍَد افقزن أو تٌدو أـثر ٕحٍق ً.ٚ
بؾ ظذ افًُس مـ ذفؽ ،ـؾ يقم تٌدو وـٖهن ٚمْحقت ٜصًّ ّٔ ٜبٔوقٚء أـقز
وأوخؿ مـ افٔقم افًٚبؼ.
ؾهك بٚفًٍؾ ...إٕؽ حهّك ٓ تريد أن يد ّفِؽ أخرون!!!
"فَد
َ
أصٌحً ٝ

أم إٔؽ تٌهًد ؾَط ٕٕؽ ٓ تريد فًِّ ٜإيع أن تَ ٌِّؽ؟؟؟ "
"شٖذه ٛإػ ؽرؾهل" ؿٚهل ٚوإهٍض خٚرج ً ..ٚوؿٌؾ افقصقل إػ افٌٚب

ادهٍٓؿ ٓ" :ظِٔؽ ي ٚامرأة ،هذا
افًّ ٜإيع ّ
شّع مهًٚت أمف ادًهذرة ،ور ّد ّ
ضًٌٔل".
إمر
ّ

اظهٚد وافده أن يًهٖجر ذم ّ
ـؾ شْ ٜبٔه ً ٚخمهٍِق ً ٚفِههقٔٔػ .فُّْقف ذم هقذا
افهٔػ ،اشهٖجر بٔه ً ٚرائً ً ،ٚاظهزه إمجؾ بْٔٓؿ مجًٔ ً.ٚ

ٌ
مُقن مـ ضٚبَغ ومىؾ ظذ افٌحرٕٚ .هٔؽ ظـ إٔف حيققي ؽرؾق ًٚ
افٌٔٝ
ظديدة ..إذ يقجد أربع ٍ
وفِّقرة إوػ فقـ
ؽرف ذم افىٚبؼ افًِقي ،أي إٔف
ّ
شىح ٌ
مجٔؾ ومزيـ
يوىر دنٚرـ ٜافٌرؾ ٜمع أخهف خلل اإلجٚزة .وفِّْزل
ٌ
بٚفَه ٛادربقط بحٌٚل افَّْ ٛظذ إظّدة وذم ادقداخؾ .اوقىر ظْقدمٚ
فِّرة إوػ أن خيٍل سخ ٜاحلّمس افهل إهٚبهف .افٌٔ ٝينٌف
دخِقا ادْزل ّ
افٌٔقت اإلؾرئَ ،ٜأو مًٚــ ادٌٚمريـ .أ ّم ٚافىقٚبؼ افًقٍع ،ؾٓقق صق ٍّٚف

ومهّؿ ظذ ؽرار افٌٔقت افهل تٌْك ظذ وٍٚف إهنقٚر فُقل ٓ يِهّٓٓقٚ
ّ
ٍ
صٔٚد ؿديؿ أظٔد تهّّٔف بنُؾ ظكقي وؾخقؿ
افٍٔوٚن .فَد ـٚن مْزل
فٔهٌح بٔه ً ٚشٔٚح ّٔ ً ٚدهىٚذم ادديْ ،ٜمر ّمؿ وظريؼ وحمٚؾظ ظذ أصٚفهف.

خلل إيٚم إوػ مـ اإلجٚزة اشهّهًقا بٚفٌٔ ٝبنُؾ جْقين ،حٔقٞ

بدوا ذم أظّمؿٓؿ ظٚئِ ٜمـ إضٍٚل افهٌٚر ،بٚفىريَ ٜذاهت ٚافهقل يُّقـ أن
تُقن هْٚفؽ ؾٔٓ ٚظٚئِ ٜـٚمِ ٜأؾراده ٚمـ احلقزيْغ أو افًقًٔديـ أو حهّقك
8

ٍ
أضٍٚل يٍَزون مـ افٍرح واحلّمش ٜثؿ يهُقدّ رون دون
ادخربغ .م ّثِقا دور
ّ
شٌ ٛواوح ،ؾجٖة جيدون إًٍٔٓؿ بحٚج ٜإػ افهحٍٔز وافدؾع ،خهقصق ًٚ
ذم ؾهؾ افهٔػ .وؽٚفٌ ً ٚم ٚيٌرون وشقٚئؾ افهًقِٔ ٜبهٓققر وخققف ـ ِّقّم
صًروا بٖن افٍرح يهوٚءل ويهلصك مـ بغ أيقدمؿ .و ـقٖن افهقٔػ هقق
ؾهؾ اهلروب مـ اهلقايٚت إخرة .ظقٚد ًة يُقٕققن خقلل افهقٔػ ظقذ
درج ٜـٌرة مـ افٍقى ،تقازي درجق ٜافستٔق ٛافهقل يُقٕققن ظِٔٓق ٚذم
افنهٚء.
يدير وافده ذم افنهٚء مُهٌ ً ٚمكؾ ّٔ ً ،ٚومتِؽ أمف صٔدفٔ ٜذم مرـز ادديْ.ٜ
أ ّم ٚهؿ ؾُٕٚقا يذهٌقن إػ اددرش ٜبٕٚهيٚم وجدّ  .فًٔقا ظٚضٍ ّٔغ جدّ ًا فُقـ

صحل.
شٚــ يًٌؼ بجق
بٔهٓؿ
ٌ
ّ

أ ّم ٚافهٔػ ،ؾٓق حٌَ ٜإٕٚرـٔ ٜحٔ ٞيٍَد اجلّٔع صزه وتيٓر ظِٔقف

بًض إٕ ،ٜٕٔٚمع إهنقٚر افٌٓجق ٜذم مًيقؿ إوؿقٚت .مقع افًِقؿ إٔقف ذم
حليٚت أخرى يُقن اجلّٔع أـثر ظرو ً ٜفٌِو ٛوخٌٔ ٜإمؾ ،ؾٔهنقٚجر
اجلّٔع مع بًوف بًو ً ،ٚثؿ تًقد افثَ ٜبٔقْٓؿ جمقدّ د ًا وحيهٍِققن بقجققدهؿ
مً ً .ٚافهٔػ يذـّره دائ ًّم بهِؽ افِحيٚت افٌريٌ ٜافهل يهقؿػ ؾٔٓق ٚافقزمـ،
ظْدم ٚيهْٚوفقن افًنٚء بهّ ٝـّم فق أن ؾَٚظٚت دمقل ذم أذهقٚهنؿ حٚمِقٜ
إ ّيٚهؿ إػ ادًهٌَؾ ،أصقاهتؿ هٚدئ ٜوحُّٔ .ٜيهقق دائ ًّم إػ هذه اإلجٚزات
افََِ ،ٜفُْف ينًر بٚفٌراب ٜذم هذه افًْ ٜبٚفذات .إذ أن وافده ؿٌؾ صٓر مـ
اإلجٚزة ،ضرح ٕول مرة مْذ شقْغ احقهّمل تٌقديؾ مُقٚن ؿوقٚء افًىِقٜ
افهٍٔ ّٔ ،ٜوٕٚؿش ادقوقع خلل جًِقٚت افًنقٚء ذم إشقٚبٔع إخقرة،
افًّ ٜإيع أصٚهب ٚادرض وحًؿ إمر :شٔذهٌقن إػ ادُٚن ادًهٚد.
ّ
فُـ ّ
وؾقق هذا ـ ِّف صًر بٚإلهٕ ٜٕٚن أحد ًا مل يٖخذ رأيف بٚدقوقع ،ثؿ حتقل
ٍ
ٍ
ؽري ٛوؽر مٍٓقم ،أصٌف بخٌٔ ٜأمؾ مريرة مـ وافديقف،
صًقر
آشهٔٚء إػ
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خهقص ً ٚبًد اجلدآت وافنجٚرات افهل جرت ؿٌؾ أشٚبٔع مـ اإلجٚزة،
افًّ ٜإيع ؾٔٓق ٚبًٌقٚرة:
وافهل تهٚظدت ؾٔٓ ٚحدّ ة افَْٚش إػ درجّ ًٕٝ ٜ
جمرد إهَٚد فًِّق ٜإيقع
"افٌَرة ادريو ."ٜظِؿ متٚم ً ٚأن هذه افنهّٔ ٜمل تُـ ّ

مٓؿ وجديد وقّـ افَْٚصقٚت افًٚئِ ّٔق،ٜ
افهل حت ٌّف بُؾ صدق ،وأن إمر ّ
وإٔف أيو ً ٚوبًٌٚض ٜصديدة إهٓٚك ظْٔػ.

وخلل أجزاء صٌرة مـ افث ٜٕٔٚظزت رأشف مجِ ٜمـ إؾُٚر افًٌَريقٜ
افهل تهً ٛمَٚومهٓ ،ٚوذم هنٚي ٜادىٚف مل يًقهىع دمْق ٛافرؽٌق ٜافًٚرمقٜ
ب٘ضلق افًْٚن فهًَِٔف ذاك .ؾٓق يهقق حلدث افنهّٔ ٜأـثر مـ تقؿقف فنقهؿ
افًّ ٜإيع ،فذا اؿسب مـ افىٚوف ٜوأشْد ذراظٔقف ؾقؿٓق ٚؿقٚئ ً
ل ٓ" :أؾُّقر
ّ
مىَِ ً ٚبَوٚء افهٔػ وإٔ ٚأظهْل بٌَرة مريو."ٜ
ـًقٚئؾ فقزج وظقذب ذم ٍ
ٍ
آن
يذـر أن هذه افُِّمت خرجق ٝمقـ ؾّقف
ٍ
واحد ،ور ّبّم تٍٚجٖ هق صخه ّٔ ً ٚمـ افًٓقف ٜافهقل ٕىقؼ هبق ٚبُِّمتقف .ـقٚن
يْقي اخلقض ذم مٌٚمرة م ٚوادراهْ ٜظذ ـؾ إصٔٚء .أ ّم ٚوافده ؾَد أصدر
فُقـ
صقت ً ٚؿق ّي ً ٚوٚرب ً ٚيده ظذ افىٚوف ٜؾْٓض هق وؽقٚدر ؽرؾق ٜافىًقٚم.
ّ
حٌُ ٜادنٓد هل إؿًك ،حٔ ٞذهٌ ٝوافدتف إػ ؽرؾهف فهقاشٔف وتًهٍٓؿ
مْف دواؾع تكؾف هذا وفهىِ ٛمْف أن يًهذر فقافدهّ .
طؾ جٚفً ً ٚظذ افنير
ؾجًِ ٝأمف بجٌٕٚف وداظٌ ٝظَْف ؾنًر بخجؾ صديد وٓ إرادي ،ؾقْٓض
ظذ افٍقر وظٚد إػ افًنٚء وضِ ٛافًقّمح مقـ وافقده مهٍٚديق ً ٚافْيقر إفٔقف
ودون أن يًرف م ٚإذا صًر بٚإله ٜٕٚأم إٔف تقتّر ؾحً ،ٛوظْدم ٚرؾع رأشف
رأى وافده حيدّ ق إفٔف ب٘مًٚن ووافدتف واؿٍ ٜإػ جٌٕٚف مًهٌرب ..ٜجيٓؾ متٚم ًٚ
تًققد ذم افًقٚبؼ ضِٔق ٜحٔٚتقف ،ؾٓقؿ
افًٌ ٛفُّْف ؽر ؿٚدر ظذ رؤيهّٓم ـّم ّ
وافهققهٟ
بًٌٚض ٜأهنؿ مل يًقدا رمقز ًا فًِِى ٜبًد أن ،ومل يًد هلّم افزيؼ
ّ
مهٍقؿق ..ٜثّقٜ
ذاتف افذي رآه ؾّٔٓم ظْدم ٚـٚن ضٍلً ،مل يًقدا أيو ً ٚـٚئْقٚت ّ
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ر ٌء م ٚجًِّٓم يٌدوان بٚههغ .يُهنػ ؾّٔٓم ملمح زائٍق ٜومٌهذفق .ٜفَقد
طٓرا فف ذم وقء افقاؿع افذي ٓ يرحؿ ـنخهغ ّ
هنقغ مِٔئقغ بقٚخلقف
وافرؽٌٚت ادٌُقت.ٜ
ّ

ؿض موجًف ؿِٔ ً
ل ؾٓق ؿد أصٌح ظْٔد ًا خلل
ٕز اجلّٔع افنجٚر ،مّ ٚ

هذه افًْ.ٜ
صًدوا بٚفَىٚر وذهٌقا بّزاج ج ّٔد فَوٚء اإلجٚزة ..وظْقدم ٚوصقِقا
إػ افٌٔ ٝافذي شَٔوقن ؾٔف إوؿٚت ادرحق .ٜبقدا افٌٔق ٝواشقً ً ٚوأصقٌف
حتقل إمقر إػ تققاتر مقزظ ٟبقغ افقذهٚب إػ
بٚفٌٚب ٜذم إ ّيٚم إوػ ،ثؿ ّ
افنٚضئ ذم افهٌٚح ،ثؿ افًقدة إػ افٌٔ ٝذم وؿ ٝافٌداء ،حٔ ٞيهٖمؾ أثْٚء
افىريؼ صجر افهْقبر وـثٌٚن افرمؾ ويهذـّر أجًٚد افٍهٔٚت افِقايت يقٌٌِـ
شّْف ،إوٚؾ ً ٜإػ افًْٚء افٌُرات.
مٌط فرـض يقم ّٔق ً ٚظقذ افنقٚضئ ،ؾٓقق يًنقؼ افقرـض بقٚفَرب مقـ
افٌحر ..وينًر إٔف ئًىر ظذ جًده بنُؾ مىِؼ وحمُؿ وـٖٕف آفق ٜدؿَٔقٜ
زر افذي يًٌٌف فف جًده ذم بًقض
افهْع ،افرـض حيرره مـ اخلجؾ ؽر اد ّ
إحٔٚن .ثؿ يًقد إػ مي ِّ ٜوافديف فٔخِع ملبًف ومٌط فًٌِٚح ٜؿرب تِؽ
افهخقر افهل تذه ٛوافدتف وأخهف إفٔٓ ٚفٌِح ٞظـ افًِىًقٕٚت .ذم افٔقم
اخلٚمس مـ اإلجٚزة ظٚد مـ افرـض ـٚفًٚدة وذه ٛفٌٔقص ذم افٌحقر ـقّم
ٍ
ب٘ؽراء ؽري ،ٛحٔ ٞؽٚص ذم ادقٚء دون أن يٖخقذ افُثقر
يًٍؾ يقم ّٔ ً ٚؾنًر
ٍ
صخرة
مـ اهلقاء ،وؿرر بًد ذفؽ افْزول إػ ظّؼ بحقايل إربً ٜأمهٚر ٕحق
متًؽ هبٚ
ظِٔٓ ٚم ٚينٌف ادرجٚن ،وبًد رضبهغ أو ثلث ٜوصؾ إػ افهخرةّ ،
ج ّٔد ًا وؿرر أن ييؾ هْٚك حٚبً ًًٍٕ ٚف م ٚاشهىٚع .افهقخرة فزجق ٜوشققداء
وظْدم ٚث ٌّ ٝـهٍف ظذ اجلزء افٌٚرز مْٓ ٚفُل ٓ يىٍق ٕحق افًقىح أدرك أن
ٍ
ثققان.
اهلقاء ؿد ٍٕذ ،وإٔف فـ يًهىٔع ادُقث هْٚك أـثر مـ ثلث أو أربقع
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ثؿ أحس بٖن صٔئ ً ٚم ٚإُن هْٚك ،ـقّم فقق إٔقف شقِؽ ادَٚومق ٜذم إجٓقزة
افُٓربٚئٔ ،ٜوإٔف شّٔقت إن بَل دون أن ينًر بذفؽ .ؾُّر ذم تِقؽ افثققاين
ؾقٚتح ظْٔٔقف ،وؿقٚع افٌحقر يًٌقد حققايل
افَِِٔ ٜبٚدٚء إصؿ افهٚم ٝوهق
ٌ
افًؼة أمهٚر وادٚء صٍٚف متٚم ً .ٚثؿ ٕير إػ أظذ ؾرأى افًىح اديضء ،اهلقاء
ٍ
زجقٚج ٕن ادقٚء
يٍْذ مْف ؾرى إصٔٚء بجّمل إظجقٚزي و ـٖٕقف يًقٌح ذم
أوحك ثَٔ ً
ل وؽٚمَ ً ٚـٚفزي .ٝوبًد أن دمٚوز ظهٌ ٜمَٚومهف افهل اظهَقد أهنقٚ
وفٌزي ،ـّم فق أن دمف ؿد
شهُقن احلد بغ حٔٚتف ومقتف صًر بٍٕٚراج ؽريٛ
ّ
حهؾ ظذ إوـًجغ مـ جديد :ـؿ مـ افقؿ ٝمٙ؟ مل يُـ يِّقؽ أيقٜ
ؾققري
حتقفق ٝإػ وقًػ
ّ
إجٚب .ٜفُـ هذه افْنققة افهقٌرة هظقٚن مقّ ٚ
شٔهِحػ بٚفٌٔٚض أو أن افَٚع افٌحري افٌقٚمؼ ذاك
وإحًٚس بٖن ـؾ رء
ّ
ٍ
ذ ٍير ؾجٖة .ؿرر شح ٛطٓره مـ افهخرة افٌقٚرزة وصقًد
ّ
شٔهقه ٟبوقء ّ
ؿقة ٕحق شىح ادٚء .وظْدم ٚوصقؾ تقْ ٍّس
بيب ٜواحدة مع م ٚتٌ َّك فف مـ ّ
بذظر وؽو ٛدون أن يدرك حََٔ ٜم ٚينًر بف ـٚمؾ جًقده مقـ رأشقف إػ
أمخص ؿدمٔف ..هؾ هق شًٚدة أم أمل؟؟ ط ّـ بٖٕف شٍَٔد افققظل ..ومل يًقرف
ـٔػ اشهىٚع افقصقل إػ افًىح ،ثؿ تلصك بًقده ٚفٍٔقهح ظْٔٔقف ثٕٔٚق ٜذم
مًهقصػ افهِٔ ٛإمحر ،ؾرى وافده واؿٍ ً ٚبجٌٕٚف.
"فَد أرظٌهْ ٚي ٚبْل" ؿٚل وافده بقجف مزدحؿ بٚفَِؼ وبخقف ٓ يُّقـ
تهقره ،ثؿ داظ ٛوجٓف افنقٚح ٛوتراجقع بًقده ٚبٔقد مردمٍق ،ٜوؿقٚل:
ّ
"أمؽ وأخهؽ تْهيران ذم اخلٚرج ..ـقؾ رء ظقذ مق ٚيقرام ..مقـ حًقـ
ح ّيؽ أن ذفؽ افرجؾ ؿد رآك".
"مٕٚقيؾُ ...أدظك مٕٚقيؾ" ؿٚل صقٚب ريقٚي ثلثْٔقل افًّقر واؿقػ
بٚفَرب مـ وافده ،وهق يٌدو راؤ ً ٚمتٚمق ً ٚؾٖجٚبقف إبًٕ" :قؿ مٕٚقيقؾ..
ظذر ًا".
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ـٚن مٕٚقيؾ ينًر بيورة م ٚفٔىِقؼ أي تًِٔقؼ مْٚشقٓ ،ٛشقّٔم وأن
ؾَقرر أن ينقُر ًٍٕقف ذهْ ّٔق ً ،ٚثقؿ جئق ٛبهققت
أحد ًا مل يَدّ م فف افنُرّ .
مرتٍع" :مل يُـ إمر ّ ً
مّٓم ..ادٓؿ أن إٔؽ بخر".

وؿد تٌع هقذا ادنقٓد  -بقٚفىٌع  -مًقٌ ٚء حقزيـ ...مق ٚافقذي حقدث
بٚفوٌط؟؟ ـٔػ يُّـ تًّٔهف بد ّؿٜ؟؟؟ يهٍْس بهًقب ٜوينقًر بوقًػ
صديد .أخهف إٔٔه ٚطٓرت مهٍّٓ ٜفٌِٚي ٜوـٖهنق ٚذم هقذا ادًقٚء ـٕٚق ٝهقل
إـز شّْ ً.ٚ
اشهَِك ظذ إرجقح ٜادقجقدة ذم ادّر يراؿٌٓ ٚوهل متقر ذم ـقؾ ربقع
شٚظ ٜفهًٖفف م ٚإذا ـٚن يريد ادٚء أو أي ٍ
رء آخر ،ترتدي ثقب ً ٚصٍٔ ّٔ ً ٚأمحقر
ييٓر شٚؿٔٓ ٚافهٌرتغ ـٚفَه.ٛ
وذم ؽوقن هذه افًٚظٚت يٌدو إٔف صًر بٍَدان ادْىؼ ذم تهٚبع ادنٚظر،
فُـ إحًٚش ً ٚبٚدوٚيَ ٓ ٜيٌٚرحف ويًّْف مـ افسـٔقز
يْهٚبف صًقر بٚفًْٚس ّ

ظذ إصٔٚء ،رؽؿ إٔف مل يهق ّؿػ ظـ افهٍُقر بٕٚصققات وادقشقَٔ ،ٚفديقف
إحًٚس مِّقس بٚخلقف وافهٓديد اخلٚرجل ادهً ِّؼ بّم أوصؽ ظقذ ؾًِقف
بًٍْف ،إمر افذي مل يًهىع ؾّٓف بًد.

وافداه حٚوٓ تًِٔهف ضقال ادًٚء ،ضٚفٌغ مْف أن يٌح ٞذم افٔققم افهقٚيل
ظـ أصدؿٚئف افذيـ ـٕٚقا يٖتقن صٍٔ ً ٚذم افًْغ ادٚؤ .ٜبدا ظِٔٓؿ بنقُؾ
جمقرد حٚدثقٜ
واوح ظدم اؿهْٚظٓؿ بٖن م ٚحدث ظذ افنقٚضئ افٔققم ـقٚن ّ

ظرؤٓ ،ٜشّٔم وافده افذي مل يُـ فٔدظف بٍّرده ح ّهك دؿَٔق ٜواحقدة مْقذ
أن" :ؾِْذه ٛمً ً ٚيقم ؽد ،إذا صئ ٝضًٌ ً"!!ٚ

ثؿ وافدتف" :فُـ ـٔػ حدث ذفؽ؟؟ هقؾ صقًرت بٚفدوخق ٜهْقٚك؟
أهذا هق افًٌٛ؟؟ يٌدو يل إٔف ظِْٔ ٚاصىحٚبؽ إػ افىٌٔ ..ٛإٔق ٝمل تقدخ
ؿط ذم حٔٚتؽ".
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ؾجٖة امهألت ظْٔ ٚإٔٔه ٚبٚفدمقع بًد أن حًٌ ٝافىًقٚم ذم ؾّٓق ٚوهقل
متهص ـؾ افًذاب إػ حدّ يدظق فٌِراب ،ٜثؿ إٍجرت ظْدم ٚذـرت وافدهتٚ
مزه ٚويقدؾًٓ ٚبَققة ،اؿسبق ٝمْقف
افىٌٔ ٛبٚفٌُٚء وافنٓٔؼ ـٖن أحد ًا مّ ٚ
بخىك صٌرة بٕٚهيٚر أن يًّ َٕٚٓٚإٓ أن أمٓ ٚـ ٕٝٚهل مـ ظَٕٚهٓ" :ٚـٍقك
ً
أيهٓ ٚافهٌرة ،هؾ شهٌُغ أن ـٚحلَّٚء؟ أٓ تريـ إٔف بحٚل جٔدة؟؟".

إٕف افقحٔد افذي إهٌف إػ أن إٔٔه ٚتوٚيَ ٝمـ أمقر واحقد ،وهقق ًٕقٝ
أمٓ ٚهل ٚبٚحلَّٚء ،وـٔػ أن م ٚصًرت بف مل يُـ افَِؼ وإمل ،إّٕم جقرح ذم
جرح ذم ـرام ٜؾهٚة صٌرة وحًٚش.ٜ
افُرامًٕ ..ٜؿ ٌ
"إٔ ٚفً ٝمحَٚء" ،ؿٚف ٝإٔٔه.ٚ
هْٚك أمر ؽري ٛبْٔٓؿ ذم ّ
افهٍٔٔ،ٜ
مرة خيرجقن ؾٔٓ ٚفَوٚء اإلجٚزة ّ
ـؾ ّ
ٕقع مـ افهقق افًٚرم فُٔقٕقا مًَّغ ،مًٌثريـ ؾّٔم بٔقْٓؿّ ،
ـقؾ منقٌقل
ٍ
حَـ مـ
ـيب مـ افروتغ ادريح ،افذي يهخِِف أحًٔٚ ٕٚ
بّٓٚمف آظهٔٚديٜ
ٌ
منٚريع جديدة ومثرة.
"هؾ حتٌقن افهزف ٟورـقب إمقاج؟" شٖل وافده.
ـٌرف مل تًد صقٚحلٍٜ
ٍ
بدا افًٗال ـٖٕف صقت أبٔض ؿِٔؾ ادوٚمغ ..أو
ضقر خلل افنقٓر إخقر ضريَق ٜفِهُ ّٔقػ،
فًِٔش ؾٔٓ .ٚـٚن اجلّٔع ؿد ّ
ٍ
ٍ
ٌ
ٍ
مهقس رؿٔقؼ .ـقٖن هقذا
خٚؾ ٝمـ
بوجٟٔ
أمر أصٌف
ـًؾ فىٔػ ومحٔؿٌ .

مُرر مْذ إزل ،وذم افقؿًٍٕ ٝف جديد ـِ ّٔ ً.ٚ
ادقؿػ
ٌ
أصجٚر افهْقبر مث ً
ل طٓرت فف مـ ذؾ ٜادْزل ـّم مل يره ٚؿط ،وـذفؽ
افُثٌٚن افهل تٌ ّىل افنٚضئ .ؾحٔٚة افنهٚء بًٔدة وبٚفُٚد يًهىٔع تقذـره.ٚ
اههقزازات مهَ ّىًق ٜذم
تراءى فف افهٔػ ؾجٖة ـيقٚهرة صققتٔ ٜؾحًق،ٛ
ٌ
ٍ
خٚص ٍ ٜذم افهٍْس .أو ذفؽ افق ّد افثَٔقؾ ذم حرـقٚت
اهلقاء تٗ ّدي إػ ضريَّ ٜ
ٍ
ٕحد افٍرص ٜذم إهنٚء أي مْٓ ٚبٚرتٔٚح.
تْٚول اف ّىًٚم افذي مل يدع
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إذا وؿػ حليق ً ٜمقع ًٍٕقف وؾُّقر ذم ؾهققل افهقٔػ ادٚوقٔ ٜمجًقٚء،
ٍ
شُٔهنػ ٓ حمٚف ٜأن هذا افهٔػ خمهِػّ ،
حتقل
ثّ ٜم ٚجيًؾ مْف َٕى َٜ
وأن ّ

بغ م ٚـٚن وم ٚشُٔقن.

حهّك افٔقم ،مل ينًر أن فف هقذا افهقٔػ خمهٍِق ً ٚأو مم ّٔقز ًا ،فُّْقف أصقٌح
ـذفؽ مْذ أن ،بؾ إّٕف آخذ بٚفهًٚرع هبذا ّ
آدمٚه ظذ ٕحق ؾريد...
اظهٚد أن يًهَٔظ ذم افهٌٚح افٌٚـر دائق ًّم ،وؾًقؾ ذفقؽ ذم افٔققم افهقٚيل
ؿرر وافده اصىحٚبف مرؽ ًّم
فِحٚدث .ٜحغ اشهَٔظ ذم افًٚظ ٜافًٚبً ٜبًد أن ّ
فرؤي ٜمـ زظؿ ّأهنؿ أصدؿٚء افهٔػ .يقمٓ ٚتْٚول إؾىٚره وحٔد ًا ذم ادىٌخ،

ثؿ راح جيقل ذم أرجٚء افٌٔ .ٝاشسق إحدى شجٚئر أبٔف وخقرج إػ ادّقر
اخلٚرجل ّ
فٔدخْٓ ،ٚافهدخغ فٔس أحد هقايٚتف ّإٓ إٔف ـٚن مًجٌ ً ٚبقٖداء دور
اددخـ .يًٍؾ ذفؽ خًِ ٜوبٍّرده ّ
ّ
فئل يًهَد أخرون إٔف مٌهذل ..ؽرؾقٜ
وافديف تىؾ ظذ هذا ادّر اخلٚرجل ،وؿد ٕٚم ٚتٚرـغ افْٚؾذة مٍهقحّ ،ٜ
أضؾ
ظِّٔٓم ؾقجدمه ٚراؿديـ ظذ افنير ـؾ ذم جٓق ،ٜوافقده يْقٚم ظقذ طٓقره
مرتدي ً ٚهوافف افدّ اخع ،وأ ّمف مِهٍ ٜبثقب ٕقمٓ ٚافهٍٔل افذي يهداخؾ بغ

ؿدمٔٓ .ٚمل تُـ افهقرة جديدة ظِٔف ؾٓق ؿد رآمهق ٚمقرار ًا هبقذه افقوقًٔ،ٜ
ادرة إوػ افهل ّ
طؾ هب ٚحيدّ ق إفّٔٓم فزه ٜضقيِ ٜدون أن يًٌقد ٕيقره
فُّّْٓ ٚ
تٌقغ فقف أن أبقيقف ـٕٚق ٚيْهٍخقٚن فقٔ ً
ل بنقُؾ مِحققظ ،وأن
بٚشهحٔٚءّ ..
جًدمّم يٌدوان أثَؾ ظّْٓم ذم افْٓٚر ،ويٌدوان جّ ٚؾغ أـثر ـقٖن صقٔئ ً ٚمقٚ

صً ٛظِٔف فدرجٜ
يّهص افًقائؾ ؾّٔٓم .وذم افقاؿع ،ؾ٘ن ادنٓد بحدّ ذاتف
ٌ
خٚصق ًٚ
طـ أن ظِٔف إٓهيٚر ؾٓق أن ينٓد حقدث ًّ ٚ
دؾًهف إػ آبهًٚد ،فُّْف ّ

ومحٔ ًّم ..حدث يقمل ٓ يٌٌْقل فقف أن يراؿٌقف هبقذه افًْٚيق ..ٜإهنقّم أبقٔض

وأشّـ مـ ادًهٚد ،ـٖهنّم دمٔهغ ؿىْ ّٔهغ ظقٚفَهغ ذم افقزمـ ،ومًقهَِٔهغ
ظذ افنير بًد أن رضبه ٚمرار ًا بٚجلدران وبٚفًَػ.
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طٓرت ظذ رـٌهل وافدتف ظروق زرؿٚء وتنََٚت ،أ ّمق ٚاجلِقد ذم بىقـ
وافده ؾٓق ّ
هش ورؿٔؼ ـجِد ادًّْغ أو ـجِد دب هقرم ،وافقداه يهْ ًٍّقٚن
بًّؼ ـٖن صٔئ ً ٚم ٚؿد أهنُّٓم ضقال افِٔؾ ،أو ر ّبّم ضقال حٔٚهتّم.
وبًد أن تْٚوفقا افٍىقر واؿسح وافده افذهٚب إػ افّْ ٚديٕ ،ير إػ أبٔقف
رصٔؼ
بًْٚي ٜمـ أشٍؾ ،ؾقجده وؿقر ًا ـٚفًٚدة وؿد ظٚد إػ حجّف افىًٌٔل،
ٌ
ورجقيل.
فىٚد ٚأظج ٛبقافده ،فُّْف اـهنػ فِهق – بًد أن مت ًّـ بّم رآه صٌٚح ً– ٚ
حًٚش ً ٚومهح ّٔز ًا
أن وافده ـُؾ افْٚس ،تْخٍض ثَهف بًٍْف ويَِؼ ويهٌح ّ

وؽر صٌقر ذم بًض إحٔقٚن ،وأن ميٓقره افقاثقؼ ذاك مل يُقـ ّإٓ ثّقر ًة
ٍ
بًٚدة أو بخِؾ ٓ يُّـ إصلحف.
حمسف أصٌف
فل ّدظٚء ..ا ّدظٌ ٚء
ٌ
"هؾ ـٚن فؽ ظنَٔٚت ؿٌؾ زواجؽ بٖ ّمل؟؟"
تِ ٍّ ٝإفٔف أبقه مًهّهً ً" :ٚم ٚهذا افًٗال؟"
"إّٕف افٍوقل ظذ م ٚأظهَد"
رـؾ ؿدم افىٚوف ٜبرجِف وهق ينًر بٚفْدم إلثٚرة هذا احلقدي ،ٞؾهققتّر
آثْٚن ٕهنّم ٓ يثَٚن بًٌوّٓم ـثرا ً،وهذا م ٚيْ ٌّص ظِّٔٓم احلٔٚة.
"ـٚن يل افًديقد مقـ افهجقٚرب ،إحقداه ٚـٕٚق ٝدقدّ ة ضقيِق ٜظقذ مقٚ
ظّهؽ إيع"
أؾسض ...ـ ٕٝٚصديَّ ٜ
"ودٚذا إٍهِهّم؟"

تًرؾ ٝإػ وافدتؽ ...وفُل تقفدا إٔهّم!! "
"ْٕٕل ّ
ؾقر مْقف مقـ منقٚظر ذم مجِهقف
ظقّم ّ
مٌهً ًّم ـّم فق إٔف ـٚن ظِٔف آظهذار ّ

تًز ذم افقاؿع ظـ خهقص ّٔ ٜم ..ٚؾٓق
إخرة .ذم حغ أن ابهًٚمهف مل تُـ ّ
ٌ
رجؾ ظٚضٍل ومرح بُؾ م ٚتًْل افُِّ ٜمـ شىح ّٔ ،ٜوفُّْف ـقٚن شقُقت ًٚ

صٚمه ً ٚـٚدٚء ذم إظقّمق افًقحَٔ ،ٜييٓقر افقق ّد بنقُؾ ؿِٔقؾ ومٍقٚجئ..
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يهً ٛأن يقصػ بٚفهٍٚؤل .إّٕف أصٌف بٕٚب ادثقٚيل افقذي حقذؾ ٝمْقف ذم
خهٚئص حٚشّ ،ٜؾَد ـٚن يَْهف أمر م.ٚ
افثقاين إخرة
ُ
شٖمر ٓصىحٚبؽ وؿ ٝافٌداء ،فديؽ افقؿ ٝفرؤي ٜاجلّٔع"
" ّ
"حًْ ً"ٚ
مل يدخؾ افْٚدي ظْقدم ٚوصقل ،ـقٚن يراؿق ٛأبقٚه إػ أن ابهًقد بٚدمقٚه
افًٚؿٔ.ٜ
افنٚضئّ ،
ؾهقجف ٕحق ّ

أ ّم ٚظـ أصدؿٚء افهٔػ ،ؾِؿ تُقـ ذاـرتقف فهًقًٍف بقّم هقق أـثقر مقـ
إحًٚس ٍ
ٍ
ٍ
بِّؾ مهً.ٛ
دؾغ بٚإله ٜٕٚمهحقب
ؾٓؿ ذم افرابً ٜظؼ مـ افًّر يْهّقن إػ ظقائقؾ مرمقؿق ٜذم مقديْهٓؿ،
ضٚظقن مـ أؾٍ ٚع خيقاء ّد ٍ
ٌ
ٚظق ٜمتقأل تِقؽ
يهكؾقن وـٖهنؿ أمراء صٌٚر،
ّ

افَري ٜافًٚحِٔ ٜصٍٔ ً.ٚ

ٌ
ممقزوج
خجقؾ
مل يًد مهؿ ٕمرهؿ ذم هقذا افهقٔػ ،ويْهٚبقف ٕحققهؿ
ٌ
صقَر يهٌقٚهقن بٌقذخٍ مَْىقع
بٚفنًقر بٚفدّ ؤٕ .ٜجلًّٔٓؿ أصقُٚل مجِٔق،ٜ
ٌ
افْير ومزظ ،ٟفدرج ٜـ ٕٝٚتنًره ّ
زر ،حيقمققن
بٖن وجقده مًٓؿ ؽر م ّ
ٍ
حلي ٜم.ٚ
حقفف ـٕٚؿّمر آصىْٚظٔ ٜظذ أمؾ أن يًجٌٓؿ ذم
شِقـف مًٓؿ شٌِل ،ؾٓؿ يًهَدون أن افًقٚمل ؿقد صقْع خلقدمهٓؿّ ،
وأن
ظِٔٓؿ أن يٖخذوا مْف م ٚينٚؤون ،مهك رؽٌقا .فُـ م ٚئٌيقف ؾًق ً
ل إّٔقف ذم
ٍ
ٍ
حٚؿقدة
ـٍهقٚة
يقم مـ إيٚم أظج ٛهبؿ وأراد إٓهّمء إػ جمّققظهٓؿ .بقدا
تٌّره ٚرؽٌ ٜظٚرم ٜبٕٓٚهَٚم ...إهَٚم مقر وحٔققي ،صقًر بقف ذم مًدتقف،
أح ٛصخه ً ٚم.ٚ
ـٚفذي ينًر بٚخلجؾ مـ إّٔف ّ
هْٚك شٌ ٛدؾًف فِذهٚب إػ افًٚؿٕٕٔ ٜف ممْقع مـ افذهٚب إػ هْٚك،
ؾٚفًٚؿُٔ ٜتًدّ ادُٚن ادحيقر ..مدخؾ افَري ٜافذي يهؾ بْٔٓ ٚوبقغ ضريقؼ
افًٍر ،افٌٔقت هْٚك مْخٍو ٜومر ّبً ٜـًِ ٛافُرتققن بجٌٕٓٚق ٚحٚويقٚت
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ـٌرة .تذـّر ـلم وافدتف" :ظِٔٓؿ أن يىردوا مجٔع افْٚس مقـ هْق ."ٚـقٚن
افهقر ،بًوٓ ٚبدا ثٚبهق ً ٚوافقًٌض أخقر راح يوقىرب ـٖٕقف
يهذـّر هذه ّ

ٌ
شٚئؾ مهحرك :رجٚل يٍَقن أمٚم إبقاب يهحدثقن ،وأوٓد ذم ـؾ مُٚن..
صٚحْٚت مهٓٚفُ ٌ.ٜ
وذم افقشط
ٌ
ٍ
مهً ٛدون أن يُقن ؾٔف أي رء ظْٔػ بًْٔف.
منٓدٌ
ٌ
"وأيـ شٔذه ٛهٗٓء افْٚس؟؟ إهنؿ ٓ يً ٌٌّقن إذيٕ ٜحد!!" أجٚب
وافده.
فُـ ادخقدرات ظقٚمل ٌ بًٔقدٌ
يَٚل أن مجٔع ادخدّ رات تٖيت مـ هذا احللّ ،
ٍ
ٍ
ظجٔق ٛمقٌط ظقذ
ـًقٚمقد
بحدّ ذاتف .هل حدث يهً ٛاشهَراؤه ...إّٕف
أمىٚر حٚمو ّٔ ٌ ٜهىِ ٝظِٔٓؿ مقـ
إؾَ ّٔ ٜادًحقؿ ٜهلذه افٌٔقت ،ـّّٖٕم هل
ٌ
افًّمء.
افًقٚؿٔ ،ٜوظْقد
حر افهٌٚح ّ
يهحقل إػ ًّٕمت ظِِٔ ٜذم ضريَف ٕحق ّ
بدأ ُّ
ظٌقره فًِٓؾ افذي يٍهؾ بغ إبْٔ ٜاإلشّْهٔ ٜوهذه افٌٔققت تقذـّر ظقذ
رجؾ ٍ
ٍ
جقدت
مُٔ ٝو
افًّ ٜإيع ذم افهٔػ ادٚي ..حتدّ ث ٝظـ
ْ
افٍقر ـلم ّ
جثهف ذم ذات ادُٚن ،إ ّٕف ٌ
صٌر حيقي أصقجٚر ًا مقـ افهقْقبر صقٌٜٔٓ
شٓؾ
ٌ

بهِؽ افهل تٍهؾ بٔهٓؿ ظـ صٚضئ افٌحرّ ،إٓ أهن ٚهْ ٚأؿك وأؽزر ..وتٌدو
مِهقي ٜومهن ََّ ،ٜـٖن ؿقة م ٚذم بٚضـ إرض متًْٓ ٚمـ افّْق.
ٓ يًرف مٚذا شٔجد هْٚك ،ؾٓق حيٚول ترمج ٜمق ٚينقًر بقف إػ ـِقّمت،
فُّْف ـٚن جئد دائ ًّم اإلحًٚس أـثر مـ افهٍُر.
ٍ
بهقت ٍ
" ٌ
ظٚل ...مل حيدث رء!
رجؾ مٔ "ٝسخ
وؿػ ظذ بًد مئهل مس ؿٌؾ افقصقل إػ مْقٚزهلؿ حقغ رآهقؿ ؿقٚدمغ
بٚدمٚه افَري ..ٜـٚن يدرك إٔف شٔلؿٔٓؿ ذم افىريؼ.
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يٌدون مـ بًٔد أـز شّْ ً ٚممق ٚتٌقغ ٓحَق ً ،ٚهقؿ أربًق ،ٜاثْقٚن مقْٓؿ ٓ
ٍ
شٌٚح ٜضقيِ.ٜ
يرتدون افَّهٚن ،ومجًٔٓؿ يرتدون أثقاب
ؾُّر ظذ افٍقر بٚحهّمل ظَلين ،فق إّٔف مثلبدأ بٚفرـض أن ٕحق إبْٜٔ
اإلشّْهٔ ،ٜؾّٕ٘ف شٔهؾ ؿٌؾ أن يهِقا هؿ إفٔف ،فُّْقف ظققض ذفقؽ افقهَط
حجر ًا بحجؿ يده مـ إرض وتَدّ م ٕحققهؿ .وظْقدم ٚأصقٌح ظقذ بًقد
ظؼيـ ٍ
مس مْٓؿ ٓحظ أهنؿ يً َِّقن ؾّٔم بْٔٓؿ ،و ّد ٚصٚروا ظذ بًد مخًقٜ
يهٍحص وجقهٓؿ ج ّٔد ًا ،ؾٓق يرى افًّرة
أمهٚر بٚفُٚد اظسوقا ضريَف .مل ّ
تنع مْٓؿ ؾحً .ٛفٔس أي ً ٚمْٓؿ أؿقى مْقف مٍْهقلً ،هقؿ بًّقره تَريٌق ًٚ
فُّْٓؿ رؽؿ ذفؽ يٌدون أـز مْف بَِٔؾ.
"إػ أيـ أيهٓ ٚإمرة؟"
"إّْٕل ّ
أمتنك"
"وحٔدة؟"
مل يُـ يًرف افُثر ظـ ر ّدات ؾًؾ أخريـ افًٍْٔ ،ٜؾٚفًْػ بٚفًْقٌٜ
فف أصٌف بريٚح تًز رأشف ،هل ٚخهٚئص اهلقاء ،جّ ٚؾ ٜوـٓربٚئ ّٔ ،ٜيٌح ٞظْٓٚ

أحٔ ًٚ ٕٚدون ؿهد ،وأحٔ ًٚ ٕٚأخرى ينًر هب ٚذم ـًٌل ؿدمٔقف تهقًد تقدرجئ ًٚ
ٍ
ـٌريقزة واثَق ٜوصقٚرم ،ٜفههققتر بًقده ٚمجٔقع ظوقلت
فههًَف ؾّٔم بًد

ؿرار ظٚضٍل ٓ رجً ٜظْف (ـٚن ؿد خٚض ذم حٔٚتف
جًّف ،ويهْ ٟظـ ذفؽ ٌ
فهىقره ـٚن افًْقػ صقٔئ ً ٚبىقلء
ثلث ٜصجٚرات ح ِّ ٝبِّح افزق) ؾقؾَ ًّ ٚ
افىٚبع ،ربح وخن هذه افنجٚرات ّبرؾ ٜظغ ،مع بًض افهقتر واحلرة.

أحقس
ثؿ ظٚود افْير ذم وجقهٓؿ ؾقجدهؿ أـثر ذاش ٜمـ ذي ؿٌقؾ،
ّ
حتّس ٕهنؿ مل مٚمجقه بًد.
بٖن ؾرصف ؿِِٔ ٜوتلص ٝثَهف بًٍْف ،فُّْف ّ
"إّْٕققل أمحققؾ حجققر ًا ،مققـ شققَٔسب مّْققل أوًٓ شٖـنق إٍٔققف ،بًققدهٚ
فُـ إٍٔ ً ٚم ٚشُٔن مَٚبؾ ج ّثهل"
بٚشهىٚظهُؿ ؿهع إن صئهؿّ ،
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"اـن إٔػ هذا ،ؾٓق مًُقر مـ ؿٌؾ!" ؿٚل أحدهؿ
"ومل ٓ يُن إٍٔؽ إٔٝ؟؟؟" أجٚبف آخر
شٚد صّ ٝؿهر ،ثؿ ؾُّر ذم إٔف إذا مل حتًؿ افَو ّٔ ٜذم احلٚل ،فـ يُقن
أمٚمف ّ
حؾ آخر .فَد حت ِّقا بٚهلدوء ذم حغ إّٔف هق ـٚن ذم تقتّر مهزايد ،وبقدأ
يهنب إفٔف ؾٖخقذت إحقدى ؿدمٔقف بٓٚردمقٚف ،ؾث ٌّهٓق ٚبَققة إػ
اخلقف ّ

افرظن .ٜوبٚفًٍؾ ؾ٘ن إٔقػ أحقدهؿ يٌققص إػ افقداخؾ
إرض إلخٍٚء ّ
ؿِٔلً ،وهق أؿقاهؿ بْٔ ً ،ٜإخٍض هذا إخر وافهَط حجر ًا بٍْس احلجؿ:
" حًْ ً ٚأيهٓ ٚإمرة ،ه ٚإٔ ٚأمِؽ حجر ًا أن ..م ٚرأيقؽ فقق ح ّىّق ٝإٔقٚ
إٍٔؽ أوًٓ؟"
صٚح أحدهؿ" :ؿّٔهؽ يًجٌْل ،هؾ هتديْل إ ّيٚه؟ "
"ٓ "
"هذه إٔ ٓ !!ّٜٔ ٕٚتُـ هبذه إٕ"!ّٜٔ ٕٚ

ٓحظ أهنؿ يهَدّ مقن أـثر ،و ذهْف ٍ
خٚل متٚم ً ٚمـ إؾُقٚر ،ـٕٚق ٝيقداه
ّ
بَقة ،وجٓف صٚح ،ٛوحمّر ...ويزداد امحرار ًا.
تردمٍٚن ّ
ٍ
فُـ خقؾف ذهق ٛبقف بًٔقد ًا إػ حقدّ
ذم حلي ٜم ٚصًر بٚفٍخر مـ ًٍٕفّ ،
طقـ
جًِف يًهَد أن ر ّدات ؾًِف يُّـ أن خترج ظـ افًٔىرة ذم أي حليقّ .ٜ
أن ظِٔف أن يٌٚدر بٚفيب ،ثؿ فـ مؿ ـثر ًا م ٚيُّـ أن حيدث بًده .ٚتَدّ م
خىق ًة واحد ًة فُّْف تر ّدد ؾدؾع بف أؿقاهؿ بًْػ صديد رامٔ ً ٚبف أرو ً ،ٚهنقض
بٍَزة واحدة مِهَى ً ٚؿدم افنٚب أخر ،ومقؿً ً ٚإ ّيٚه ظذ إرض ،ثقؿ ث ٌّهقف
ؿٌؾ أن يًّع أحدهؿ يَقل" :دظقه فْرى مٚذا شًٍٔؾ!"
بَقة ،وأدرك أن افٌَ ّٔق ٜشقٔٓٚمجقٕف
ؾَٕٚض ظذ ظْؼ افنٚب افذي يث ٌّهف ّ
ٓحَ ًٕ ،ٚير إػ وجٓف إمحقر وهقق يٌهقؼ وينقخر ،ـقٚن ؿٌٔحق ً ٚبنقُؾ
ـنؼ ـٌر.
ؽٚمض ،صٍهف افًِقي ٜؽريٌّ ٜ
21

أؾِهف صٔئ ً ٚؾنٔئ ً ٚدون ؿْٚظ ٜتّ ٚم ،ٜووؿػ ظذ ؿدمٔف وهق يهه ٌّ ٛظرؿق ً،ٚ

ثؿ ٕير ٕحقهؿ ـّٖٕم يَقل "مـ افهٚيل؟" فَقد أدرك إٔقف فقـ يًقهىٔع سع
أؿقاهؿ جًد ًا افذي وحؽ بًخر ّي ،ٜثؿ ظ ِّؼ" :حًْ ً ،ٚحًْ ً ٚفقٔس إمقر

شٔئ ً ٚإذ ًا!! اشّع"
"مٚذا؟"

"مل ٓ تٖيت مًْٚ؟"
"إػ أيـ؟"
"إػ افرصٔػ افٌحري فًٌِٚح"ٜ
وذم حلي ٜمـ افنؽ وظدم اف ّثَ ،ٜإٍجر بٚفوحؽ ـّم فقق أهنقؿ أضَِققا
ظِٔف افْران .رأى اجلّٔع يوحُقن بٚشهثْٚء افنٚب افذي ثٌهقف بقٕٚرض،
وحمقر ٌك بقدوره،
وافذي ـٚن يداظ ٛظَْف بٕٚزظٚج .افًْػ أيو ً ٚفًٌ ٌ ٜذهْ ّٔ ٌٜ
ّ

افًٚخـ ا ُدنٌع.
يهحرر اهلقاء ّ
ادٌُس يق ّفد افؼارة وبًد إٍٓجٚر ّ
"حًْ ً ...ٚفٔس فدي أي ٍ
رء ٕؾًِف أن" أجٚهبؿ وهق يٍُّر مع ًٍٕف،
إذ ًا هؿ مـ ـٕٚقا يًٌحقن ذم ادرؾٖ ؿرب افرصٔػ افٌحري .رآهؿ مرار ًا مـ
بًٔد ذم أشقٌقظف إول ذاك وأراد إٓوقّمم إفقٔٓؿّ ،إٓ إّٔقف ذم افِحيقٚت
ٍ
بٍقرات مـ اخلجؾ ،إذ فىٚدَٕ ٚههف اجلقرأة واحلًقؿ فَِٔقٚم
إخرة صًر
بٕٚصٔٚء ،ـّم فق أن ذـٚءه ـٚن أهع مـ رؽٌٚتف ،فَٔدم فف افْهقٚئ ٟاخلٚصق.ٜ
فَد مت ّٔز بَدرتف ظذ افًٔش ذم افهقتّر و افنقدائد ،وبَدرتقف ظقذ افهكقف
بحُّ ٜذم افِحيٚت افهل حتهٚج افنظ ٜوادَدرات .وفُـ دون أن يُققن
ؿٚدر ًا ظذ افهًٚمؾ مع ادقاؿػ افهقل حتهقٚج اإلشقساتٔجٔ ٜافًٌٔقدة ،ؾهِقؽ
افهنع وافَِؼ.
تدؾًف إػ
ّ
"م ٚهل أشّمؤـؿ؟"
"بٚبِق"
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"تٔخٚس"
"ريٍرو"
وبّم أن افرابع مل جي ٛؾٖجٚب ظْف أحدهؿ" :وهذا يدظك مٚرـقس"
صًر أن هْٚفؽ م ٚهق خمهِػ ذم أصقاهتؿ ،ؾُِؾ مْٓق ٚخٚصق ّٔ ٜمًْٔق،ٜ
مهٍرد ًا ظـ أخريـ ،مع أن صٔئ ً ٚم ٚجيًّٓؿ مً ً،ٚ
بّْٔم يٌدو ـؾ واحد مْٓؿ ّ

ٌ
هزيقؾ وأصقَر،
ملحمٓؿ اجلِّٔ ٜتٌْع مـ إشقك وافٌوق .ٛمقٚرـقس:
ٍ
ٍ
شقٚبؼ فِقهِق ٜإوػ ،يّقق بٍَقزات
شقجغ
صٍهف افًِق ّي ٜتًىٔقف هٔئقٜ
جراء تقتّره افًٚيل.
صٌرة وحذرة ،ـّم فق أن ظىٌ ً ٚم ٚأصٚبف ّ

ذم حغ ّ
أن بٚبِق وتٔخٚس ـ ٕٚٚأثخـ مـ مقٚرـقس ،مًُق ّٔغ بقٚفِحؿ

فِيـ بٖهنّم أخقان ،مرحٚن وهٚدئقٚن أـثقر مقـ
وينٌٓٚن بًوّٓم ،م ٚيدؾع
ّ
ـًْخ ٜمًدّ ٍ
ٍ
ف ٜظقـ
ريٍرو وشٔؿ اديٓر وصٚح ٛافٌْٔ ٜافَق ّي ،ٜوافذي بدا
فُـ هٔئقٚهتؿ
رؾٚؿف .ظّرهؿ مجًٔ ً ٓ ٚيهجٚوز افرابً ٜظؼة .أي بًّره هقّ ،
دمًِٓؿ يٌدون أـز مْف ،تراءوا فف ـٖربع أحٚؾر ؽريٌ ،ٜـٌريزة افٌَٚء بحقدّ
ذاهت ،ٚـٖن ؾٔٓؿ م ٚيدؾع إػ ؾَدان إمؾ و افًذاب.
ٍ
بنقُؾ
تىقرت
ؾَد جًِهٓؿ احلٔٚة أـثر واؿً ّٔ ،ٜحهّك ملحمٓؿ اجلًّْٔ ٜ
ٍ
مِحقظ ،وٕنٖت بْٔٓؿ ظلؿ ٜؾريدة ..إهنؿ مهٍٚمهقن ـٍريؼ مقـ افقذئٚب
ذم رحِ ٜصٔد.
"مل تَقيل فْ ٚأيهٓ ٚإمرة ...م ٚهق اشّؽ؟"
"تقمٚس"
"تقمٚس؟" ر ّدد ريٍرو
"أجؾًٕ ،ؿ تقمٚس!!"

اخهزت ؾحقفهؽ مع ٍ
ؾهٚة مـ ؿٌؾ ي ٚتقمٚس؟"
"وهؾ
َ
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هرب بًْٔٔف ظذ افٍقر ،ووٌط ظذ ؾُٔف بَقة وهق يًققد إػ ريٍقرو،
ضقره ٚب٘ؽّمض جٍْٔف ؿِٔ ً
ل حمٚوًٓ اشقهجّمع صقجٚظهف
بْيرتف افهل ـٚن ؿد ّ
بًد أن وصِقا تَريٌ ً ٚإػ افرصٔػ افٌحري.
درة واحدة!!"
"ًٕؿّ ،
"مر ٌة واحدة؟"
"أجؾ"

بٔد ٍ
ؾجٖة صًر ٍ
ؿقي ٜمتًؽ ظَْف مـ اخلِػ ،وبٚفىٌع ـ ٕٝٚيقد ريٍقرو
ظقع أمقٚ
ًٍٕف افذي صدّ ظذ ظَْف بَقة وظْػ ومهس ذم أذٕف ٓ" :تُذب ّ

افٌٌل ...ؾٖٕ ٚأظرف افُٚذب ج ّٔد ًا" ثؿ ابهًؿ فف بثَ.ٜ

صًر بًًٚدة صٚمهٓ ،ٜشّٔم أن أمٚمف مخً ٜظؼ يقم ً ٚمـ اإلجٚزة ،بًقد
صٚب ٍ
حتقل إػ ٍ
جٚد وٕٚو ٟذم ادْزل وبدأ يٍٓؿ اشهَلف ّٔهف أـثر.
أن ّ
أصٌح يرى وافديف وإٔٔه ٚـٖهنؿ صخه ّٔٚت بًٔدة ومٓ ِّٔج ،ٜتق ّؿقػ ظقـ
افهٍٚظؾ مًٓؿ وفق بٚبهًٚم ،ٜؾًْدم ٚيهقاجد مًٓؿ جيِس ـٚفٌٚئ:ٛ
"م ٚبؽ ذم هذا افهٔػ؟؟ إُٔ ٓ ٝحتهّؾ!" ؿٚف ٝأ ّمف.
مل يُـ يٌٚيل ،يدّ ظل اجلِقس بج ،ٌٕٚٓٚثؿ يٌٚدر ظْدم ٚتًْح فف افٍرصقٜ
ٍ
ذوح أو تزيرات .ظْدم ٚيًٖل جئ ٛؾَط" :ـْ ٝذم افْٚدي".
دون
حقرك فديقف أحٚشقٔس
فُّْف بٚفهٖـٔد مل يُـ يذه ٛإػ هْٚك ،وهذا مقّ ٚ
شّمه" ٚافًًٚدة" ،ـحَؾ مٌْٚضٔز يًهىٔع هق وحقده إضلؿقف ذم
ؽريٌّ ،ٜ
افٍوٚء.
تًرف إػ افهٌٔ ،ٜوهق يذه ٛـقؾ مًقٚء فَِقٚئٓؿ
شه ٜأيٍ ٚم مو ٝمذ ّ
دون إَىٚع .صٚر يًرؾٓؿ أـثر ،وّٕ ٝبْٔٓؿ حهك افروابط افٍٔزيقفقجٔ،ٜ
فدرج ٜأهنؿ راحقا يىًِقن بًوٓؿ ظذ افَٔؾ مـ أهارهؿ.
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ٍ
ٕٚو ٟومي ِّؾ رؽؿ إٔف ذم بًض إحٔقٚن ـٕٚق ٝتٍِقٝ
ظٚصقا ذم ظٚمل
تكؾٚت ضٍقفٔ ،ٜبًّْك أهنقؿ مل يًقهىًٔقا أن يُقٕققا ـٌقٚر ًا ّإٓ ذم
مْٓؿ ّ
ٍ
ٍ
واحد ،هق وظٔف بٚدًهٌَؾ افقذي مل
أوؿٚت مً ّْٔ .ٜصًر إٔف يهّ ّٔز ظْٓؿ بٖمر
ومُرر ًا.
يُقٕقا هؿ ظذ دراي ٜبف ،ؾَد ـٚن حٚرضهؿ مُْٓ ًٚ
ّ
مًٓؿ اشهىٚع اـهنٚف أفقان وصخ ٛذفؽ افنٚرع افهجقٚري افقحٔقد
ذم افَري .ٜأ ّم ٚهؿ ،ؾَد ـٕٚقا ئًنقن هْٚك ذم افنهٚء أيو ً ،ٚوأـّقدوا فقف أن

روح ً ٓ ٚتىٖ هذا ادُٚن ضقال افنهٚء .إمر افذي ـٚن صً ٛافههقديؼ ذم
تِؽ افِحي.ٜ
بٚشهىٚظهٓؿ هؿ ٜادلبس واحلع بىًٌٔٔ ٜمدهن ،ٜوأن يهخ ِّهققا مقـ
إشّمك ادَِٔ ٜافهل ينؿقهن ٚمـ احلٕٚٚت بسف وؿ ِّ ٜتَدير.
افنؿ ٜشِٓ ،ٜويَقمقن هب ٚبهِّّؾ ،وهذا بٚفهحديد م ٚـٚن جيًقؾ مقـ
ادنٓد يٌدو رائً ً ٚفف ،حهّك إٔف ؿٚم بنؿ ٜبًض إصٔٚء مـ ادهٚجر افهٌرة
بهقتّر صديد ،ؾٓق يًنؼ افهّ ِّؽ وتراوده منٚظر آشهحقاذ ادىِؼ ظذ ّ
ـؾ
مًغ ..بنُؾ ؽقر ظَقلين مِقٗه
م ٚيرؽ .ٛأ ّم ٚهؿ ؾٔنؿقن دون إحٔٚز ّ
افثَ ،ٜأصٔٚء ظديّ ٜافَّٔ ٜدون أن يهٍُِقا ظْٚء ا ّدظقٚء رؽٌقهٓؿ بؼقاء مقٚ
ينؿقن .وأحٔ ،ًٚ ٕٚدون أن يوىروا إلخٍٚء ادنوؿٚت فدى خروجٓؿ مـ
ادهجر .حرـٚهتؿ مٍهقح ٜوظِْ ّٔ ،ٜهق بٚبِق مقث ً
ل ذم بقٚدئ إمقر أؿراضق ًٚ
طـ اجلّٔع إٔف دؾع ثّْٓ ٚفندّ ة آرتٔٚح افذي خقرج بقف
بُؾ ظٍقي ،ٜحهّك ّ
مـ هْٚك .دون أن حيهٍؾ بٕ٘جٚزه حهك ،بؾ اـهٍك بٚفهكيح" :احلِقؼ مقـ
ٕهٔ ٛمقين".
فُـ هذه افٍهٚة فـ حت ٌّؽ أبد ًا"
"اؾًؾ م ٚتنٚء ّ
"شْرى"
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وـٕٚقا ظْدم ٚينؿقن يهحدّ ثقن ظقـ اجلقْس ،بىريَق ٜمل تُقـ مٖفقؾقٜ
شـ افٌِقغ ؿٌِف ،إذ ـٚن فديف ذم ادديْ ٜأصدؿٌ ٚء
ظْده .فٔس ٕهنؿ وصِقا إػ ّ
شٌَقه ذم ذفؽ ،فُّْٓؿ فًٔقا ـٓٗٓء.
حهّك هق ـٚن ظذ وصؽ أن يٍَد ظذر ّيهف مْذ بوً ٜأصٓر ،فُّْقف وق ّٔع
افٍرص ٜبًٌ ٛظدم تق ّؾر احلّمس افُٚذم مـ جٓ ،ٜوٕن افٍهٚة مل تُـ أمقر ًا
ظئ ًّم مـ ٍ
جٓ ٜأخرى.
مٚرـقس ،بٚبِق ،تٔخٚس ،وريٍرو يهحدّ ثقن ظـ اجلْس بنقُؾ حمٚيقد
مًهّر ًا وسحي ً ،ٚفُّْقف ـقٚن يهٍقٚدى بًقض ادْقٚحل.
رؽؿ إٔف ـٚن حديث ًٚ
ّ

يَىـ ذم افَريًٍٕ ٜقٓ ٚوأحٕٔٚق ً ٚذم
ــ
ّ
افٍهٔٚت افليت مٚرشـ مًٓؿ اجلْس ّ
افٌٔقت ًٍٕٓ .ٚمل تُـ أحٚديثٓؿ خمٚدظ ٜـّم مل ُ
ختؾ مـ افهٍٚصقٔؾ ادخجِقٜ

ٌ
حقدث ٓ يوقٚهٔف رء ،ؾٓقق أشققٚد
وافدٕٔئق .ٜادوقٚجً ٜبٚفًْقٌ ٜهلققؿ
ومقجق ٌد ؾً ً
ل ذم مْىؼ آحهّمٓت ،بؾ إّٕف شقًل ظْٔقػ دون ظْققانٓ ،
يٍْؽ يّيض حهّك يًقد إػ اإلحلٚح مـ جديد.
احل ٛأو ظـ ؾهٚة
اجلْس فٔس ظٚضٍ ّٔ ً ٚذم ـلمٓؿ ،ؾٓؿ ٓ يهحدّ ثقن ظـ ّ
افرؽٌق ٜبٚدوقٚجً ،ٜأو
يُِّقن بًوٓؿ ؾَط ظـ ادوٚجً ٜأو ظقـ ّ
مً ّّْٔ ،ٜ
مث ً
مرة ؿٚمقا ؾٔٓ ٚبٚدوٚجً ،ٜوـٔػ أن مققين خٌقرة ذم إمقر،
ل ظـ آخر ّ

تهكف دويل ذم افنير ،وظـ ؾقراين ذم افًقٔٚرة (ووافقدة ؾقراين،
وـٔػ ّ

افًٚضٍل افقحٔد افذي جيّع بغ افٍهٔقٚت هقق
أوٚف تٔخٚس) .ـٚن إمر
ّ
ٓـ مٌقٚمرات ادوقٚجً،ٜ
حرف افٔٚء ذم هنٚيٜ
أشّمئٓـ ،ؾّٔم ظدا ذفؽ دمًّ ّ
ّ

دون أدٕك ٕقع مـ افقدرام ٚأو آوقىرار فُِقذب واخقهلق إحقداث.
بًٌٚضٕ ٜهنؿ مل يُقٕقا ـّم ـٚن هق وأصدؿٚؤه ذم ادديْ ٜظٚفَغ ذم صقٌُٚت
افهزير افًٚضٍل ،آ ّدظٚء وافهزوير ،ـٕٚقا أـثر حد ّي ٜوإٌٔؾ ،ظذ إؿؾ ـقّم
رآهؿ هق.
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ٍ
ؽريٛ
بدأ ينًر ـّم فق إٔف ـٚن خمدوظ ً ٚضقال حٔٚتف ،أؿرب إػ اشهٌهٚر
راوده .ؾٓق يدرك ذم ؿرارة ًٍٕف إٔف فـ يهٌح مثِٓؿ ،مثؾ مٚرـقس وبٚبِق
وتٔخٚس وريٍروّ .إٓ أن شًٚد ًة إهٚبهف مـ إٔف يًجٌٓؿ وأهنؿ يرحٌققن بقف
بْٔٓؿ بٍخر .يًخرون مْف ؿِٔ ً
جنق بقغ
ل فُـ دوّٕم ذاشق ،ٜصقًر إٔقف ٌ

ؾٖحًققا بقٖهنؿ ـقٚدحقن ؿقد تًقّْك هلقؿ ؾجقٖة وذم فِٔقٜ
ظٚدغ .أ ّم ٚهقؿ،
ّ
مًهحِٔ ٜأن يوٚجًقا مُِ ٜمجٚل.
افًّ ٜإيع
"إهن ًّٜٕ ٚمـ ًٕؿ احلٔٚة" ،ؿٚفّ ٝ
أي ًّٕٜ؟" ،شٖل أبقه
" ُّ
"برج إئٍؾ ٓ ،أريد أن أمقت ؿٌؾ رؤي ٜبرج إئٍؾ"
"بر ّبؽ إيع ...وـّٖٕؽ شهّقتغ ؽد ًا"
"ومـ يدري؟ ر ّبّم أمقت ؽد ًا ...وإٔ ٚمل أشٚؾر ذم حٔٚيت"
افًّ ٜإيع مجِهٓ ٚإوػ بًِىق ّي ٜمرظٌ ،ٜثؿ ٕىَ ٝبٚجلِّ ٜافثٜٕٔٚ
ؿٚفّ ٝ
ـّّٖٕم أرادت إمخٚد زفزال مجِهٓ ٚإوػ .وبًد ظؼ دؿٚئؼ وظذ مٚئدة افًنٚء
ذاهت:ٚ
"ـْٕ ٝـقن أشًد فق تزوج ٝبسـل"
وبًده ٚبَِٔؾ ،وحغ دمٚذبقا أضراف احلدي ٞظـ مٚء ادحٔط ..وـٔقػ
إٔف ذم هذا افهٔػ أدؾٖ مـ ذي ؿٌؾ" :إن أحد ًا مل حي ٌّْل بحؼ ذم ّ
ـؾ حٔٚيت"
و ّفد ـلمٓ ٚصّه ً ٚمىٌَ ً ٚـنه وافده" :م ٚافذي تَقفْٔف إيع؟"
افًّ ٜإيع هذا افهٔػ ،وـٚن واوقح ً ٚذم افًنقٚء هقذا
ر ٌء م ٚتٌر ذم ّ
ـٖهن ٚتريقد اإلؾهقٚح ظقـ افُثقر مقـ
ذاتف أهن ٚصٌِ ٜـّم مل تُـ ذم حٔٚهتّ ،ٚ

ٌ
إحٌٚط ومٌٓ ٚم ؽر مْجزة ،أصٔٚء خمهكة وؿِِٔ ٜادًْك حمٌقش ٜذم
مُْقٕٚهت.ٚ
مًهقدع هٚئؾ احلجؿ ـجًده.ٚ
26

" ِ
فديؽ ظٚئِ ٜوظّؾ ذم ادديْ ،ٜمٚذا تًرؾغ ظـ احلٔٚة ذم افَرى؟؟ إٔٝ
ٓ تًرؾغ صٔئ ً ..ٚهذه افَري ٜهل ظٌٚرة ظـ ؿز"
افهٍه ٝإػ وافده وإفٔٓؿ مجًٔ ً ٚبْيرة هٚدئ ٜـقّم فقق ـٕٚق ٝتَققل( :فقـ
يٍّْٓل أحد)" :إٔ ٚـْ ٝمجِٔ ً ٜجدّ ًا ...هؾ تذـر؟"
"بٚفىٌع أذـر ذفؽ"
ظقع ان أشقهٌؾ
"فَد ـْ ٝمجِٔ ...ٜـؿ مـ افقؿٝ؟ ظؼ شْغ؟ ـقٚن ّ

هذه افًْقات ،أطـ أن احلٔقٚة تًىقل ؾرصق ً ٚواحقهّمٓت ظديقدة ..هْقٚك
خٔٚر(أصٚرت ب٘صًٌٓ ٚافثخغ) ،وهْٚفؽ خٔٚر آخر (وأصٚرت بٔده ٚافثٜٕٔٚ
وفُـ اخلٔٚر افثٚف ٞهق ادٍَقدٕ ..حـ دائ ًّم ًٍٕقؾ مقٚ
ذم آدمٚه ادًٚـس).
ّ
ٕريد ..فًٍُْْٕ ٓ ٚؾ أبد ًا م ٚأردٕٚه ذم ادٚي ،وهُذا ؾٍَّْٕٕ٘ ٚد مٓٚراتْ"ٚ
وبًد أن دِؿ وافداه افهحقن وووًٚه ٚذم ادىٌخ ،شّع وافدتف تَققل
ٕبٔف" :أخهؽ هتذي ..م ٚافذي جيري؟"
"ٓ أدري ،ؾٓل ظذ هذه احلٚل مْذ أن وصِْ ..ٚفَد ؿِهٓ ٚفؽ بٕٚمس"
أجٚب وافده وهق ؿِؼ.
إٕف خيرج ذم ّ
ـؾ مًٚء تَريٌ ً ٚدون أن يْهٌف إػ أهنقؿ يهحقدّ ثقن ذم افٌٔقٝ
ضقال افقؿ ٝظـ ادقوقع ،وـٚن مـ افقاوح أهن ٚمل تُقـ ظقذ مق ٚيقرام،
وظْدم ٚؽٚدرت افًنٚء ضِ ٛوافده مْف مراؾَهٓ ٚإػ مْزهل ،ٚو ّد ٚـٚن خٚرج ًٚ
ؿرر أن يَ ٌّؾ وافده وأن مّس ذم أذٕف بهٓذي:ٛ
مـ افٌّٔ ٝ
"فً ٝج ّٔد ًا مع ادرى"

افًّ ٜإيع ..أفٔس ـذفؽ؟"
ثؿ افهٍ ٝإػ إٔٔه ٚوؿٚل هل" :ٚمل ترظٌؽ ّ
أجٚبهف إٔٔه ٚظز "ٓ" ؾقر ّي ٜوٕيرت إفٔف بًٔقن ـٚفقدبٚبٔس ،حٔق ٞإٔقف
مـ ادًهحٔؾ مًرؾ ٜم ٚجيقل ذم رأشٓ ٚظْدم ٚتْير هُذا.
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افًّ ٜإيع تًٔش ذم افَْى ٜادَٚبِ ٜمـ افَري ٜتَريٌ ً ،ٚذم ادْقٚزل إخقرة
ّ
ؿٌؾ افقصقل إػ افًٚؿٔ .ٜومل يُـ هْٚك افُثر مـ افْٚس ذم افنٚرع ٕٕقف
يقم إحد ،وؿد تٖخروا ذم افًنٚء ّ
ؾحؾ افِٔؾ ّ
وتٖخر افقؿ.ٝ
ٓحظ أن رائح ٜحِقة تٍقح مْٓ ٚـرائح ٜافَرؾ ،ٜوتذـّر رائح ٜمْزهلق،ٚ
وإضًّ ٜافرخٔه ٜذم ذفؽ افٌٔ ٝافهٌر افذي ظٚص ٝؾٔقف مقع زوجٓقٚ
ٍ
وبْجٚح مهجر ًا فٌٔع افًّؽ،
خلًّ ٜظؼ ظٚم ً ٚؿٌؾ وؾٚتف .حٔ ٞأدار شق ّيٜ
ٍ
أشىقل مـ أربًق ٜؿققارب فِهقٔد ،ؾَقدا مْٓقٚ
حهّك أهنّم وصل ٓمهلك
ؿٚربغ ذم ظرض افٌحر ،م ٚدؾع ظقائؾ افهٔٚديـ افذيـ تق ّؾقا ظذ مهّْٔٓم إػ
مَٚوٚهتّم فًدم تق ّؾر وشٚئؾ إمٚن ؾّٔٓم .وأ ّدى ذفقؽ إػ خًقٚرة ـقؾ مقٚ
مجًْٚه خلل ظؼة أظقا ٍم مـ افًّؾ .ثؿ احسق أحد افَقارب ادهٌ َّٔ ٜأثْٚء
ٍ
ٍ
واحد مل يًّح هلّم بّهٚبً ٜافًّؾ .إػ
ؿٚرب
يٌؼ شقى
حمٚوف ٜإصلحف ،ومل َ
افًّ ٜإيع بًد وؾٚة زوجٓ ،ٚإػ بٔقع افَقٚرب إخقر ،افقذي
أن اوىرت ّ
ُيدظك( ...:ادُِ ٜبٌٔ.)2 ٚ
تذـّر صقر ًة ؾقتقؽراؾ ّٔ ٜفَِٚرب ًٍٕف طٓر ؾٔٓق ٚمقع إٔٔهق ٚأخهقف افهقل
ٍ
صقرة حّ ٚدة ،حٔ ٞجِس إخقر
ظّهف ذم
ـ ٕٝٚرؤً ،ٜتذـّر أيو ً ٚزوج ّ
افَرؾهٚء بٚفَرب مْف ذم إحدى إمًٔٚت وؿٚل فف:
"إير إػ هذا ،إٔ ٚمهٖـّد إّٔؽ مل َتر صٔئ ً ٚممٚث ً
ل ذم حٔٚتؽ "
أخرج مـ جٌٔف حزم ٜـٌرة مـ افَْقد وووًٓ ٚذم يده:
تًوؽ"
"أمًؽ هب ٚي ٚرجؾ ..م ٚبؽ؟ ّإهن ٚفـ ّ

تذـّر ظذ افٍقر ـٔػ ـ ٕٝٚاحلزم ٜمََِ ٜوثَِٔ ،ٜـقزن ٍ
ضٚئر مريض.

افًّق ٜإيقع ذم افىريقؼ إػ
"مل أظد أريد افقذهٚب إػ افىٌٔق "ٛؿٚفقّ ٝ
مْزهل" .ٚم ٚافذي شًٔهىٔع ؾًِف يل؟"
28

ظّهل"
"ٓ أدريّ ،

ٍ
امرأة ظٚدي ..ٜوهقذا مقٚ
حتقف ٝإػ
"إير إيل ج ّٔد ًا ،إٔ ٚامرأة ظٚدي ،ٜفَد ّ
فـ أشٚمح ٍٕز ظِٔف ؿط!! أصٌح ٝبًٌٚض ٜصديدة امرأ ًة ظٚد ّي .ٜظِٔؽ أن
ٍ
ظٚدي"
رجؾ
تهحقل إػ
ٓ
ّ
ّ
"حًْ ً"ٚ
ّ
احلقر ذم هقذه افِِٔق ٜبنقُؾ مقزظ ،ٟومقع
تٖخر افقؿ ٝـثقر ًا ،وازداد ّ
اؿساهبؿ مـ افًٚؿٔ ٜه ٌّ ٝريح خٍٍٔ ٜجًِ ٝافَقارب ادرشٚة هْٚك تهقازن
مع بًوٓ ٚافًٌض بّنٓد رائع ،ؾًًّ ٚأصقات افٌُرات ادربقضق ٜبهِقؽ
افَقارب وهل تهدر أصقات ً ٚرؿَٔ ،ٜتٖـد مـ إٔقف شقٔهذـّر بقوققح هقذه
افهقرة ذم ادًهٌَؾ ،هذه افِِٔ ٜبٚفهحديد وهذه افِحيّ ٜ
افًّ ٜإيع
بٚفذاتّ :
وأبقٔض،
صخص ظٚدي ،وافِٔؾ افذي جيًقؾ مروقٓ ٚواوقح ًٚ
تكح ّأهنٚ
َ
ٌ
ّ

وـٔػ أن رأشٓ ٚيْحْل ٕحق اخلِػ ـٖهن ٚهل إخرى تهٖ ّثر بًّْمت اهلقاء.
بقٚفرؽؿ مقـ شقّْهٓ.ٚ
ظّهف أصٌر حجق ًّم ّ
هْٚك أيو ً ٚم ٚأثٚر ؾوقفف :بدت ّ
صٌرة ّ
وهن ٜـّم فق أن حٔٚهت ٚتردمػ ذم أظّمؿٓ.ٚ
أـّل افًر هبدوء ،ومل يُّل افُلم حهّك وصل تَريٌ ً ٚإػ افٌٔ:ٝ
"ومٚذا ظْؽ إٔٝ؟ ّ
َ
ظٔقٕؽ تِّع بٚشهّرار!! هؾ حيدث مًقؽ ر ٌء
إن
مًغ؟"
ّ
"ٓ رء حيدث مًل!"
فُـ ظٔقٕؽ تٌقح بٖصٔٚء أخرى ،تٌدو خمهٍِ ً"ٚ
" ّ
افًّ ٜإيع ذم حٔٚتف هبذا افق ّد .وذم افقاؿع ـ ٕٝٚهل مـ
مل جي ،ٛإّٕف مل َير ّ

افهٍٚت.
مهٌر ًة
ومهحقف َّ ٜ
ّ
برؿ ٝظٔقهن ٚوبدت ّ
"إّٕؽ ًٕخ ٜظـ أبٔؽ حغ ـٚن ذم شّْؽ"
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أحس بٚخلجؾ ادهقاوع ،ـّم
"أظرف ذفؽ" .ـ ِّّم رأى صقر وافده صّ ٚب ًّ ٚ
فق إّٔف يدرك ّ
أن تىقره شُٔقن خ ّى ً ٚمًهَٔ ًّم حمُقم ً ٚبجًد وافقده إبقٔض
وإشقد وافذي ينٌف جًده إػ حد بًٔد ،ومل يُـ يرؽ ٛبهذـّر ذفؽ.
هز برأشف وأؽّض ظْٔٔف ؿِٔ ً
ل فٔهٍٚدى ادقؿػ.
ّ
ثؿ شههٌح ش ّٔد ًا فىٍٔ ً ٚوحمسم ً..ٚ
"شهْزظ ٟأن ،فُّْؽ شهٓدأ ؾّٔم بًد ّ

هؾ تًرف مٚذا تريد أن تدرس؟"
"هْدش ٜمًّمر ّي"ٜ

ٍ
ـجقاب أوتقمٚتُٔل ،رؽؿ إّٔف تق ّؿقػ
مْذ ٕحق شْهغ وهق يَقل هذا،
ظـ افرؽٌ ٜذم دراشهٓ .ٚبٚفًٌْ ٜففّ ،
هيقع يقق ّؾر افقؿقٝ
ؾ٘ن هذا اجلققاب
ٌ
أح ٛدائ ًّم
ويْٓل احلدي ٞذم احلٚل ،مًىٔ ً ٚإ ّيٚه هٚف ٜمـ افْو ٟادٌُّر ،ؾٓق ّ

أن يٌدو أـز مـ ظّقره ،وـٕٚق ٝاهلْدشق ٜادًّمر ّيق ٜأؾوقؾ إجٚبق ٜمٌريقٜ
خىرت فف.
افًّ ٜإيع.
"فُّْؽ ٓ تٌدو ـّْٓدس مًّمري" ظ َِّّ ٝ
"هؾ تًهَديـ ذفؽ؟"

"بٚفىٌع ،فٔس فديؽ افُثر مـ افدم احلٚمل فذفؽ"
و ّدظهف بٌَِ ٜصٌرة ،تٍٚجٖ فِحي ٜمـ برود جِده ،ٚثقؿ أـّقؾ ضريقؼ
ٍ
افًقدة وراح ّ
افًّ ٜإيع ،حٚول أن يرى ًٍٕف
يهّنك بٌطء وهق يٍُّر بُلم ّ
طـ أن دمف حٍ ٚم وإّٔف مًٍؿ بٚحلٔقٚة ،ؾُّقر :ر ّبقّم صقًر بقذفؽ
مـ خٚرجّٓ ،ٚ
افًّ ٜإيع.
ظْدم ٚؿٚرن افهْٚؿض م ٚبغ جًده وضٚؿهف مع ّ

إفقٔٓـ
صٚهد بًض افٍهٔٚت تْيرن إفٔقف مقـ بًٔقد ،ؾرؽق ٛبٚفقذهٚب
ّ
أظجٌُـ؟".
ظجٌُـ؟؟ أجٌْْل! هؾ
وشٗاهلـ" :هؾ أ
ّ
ّ
ّ
ـًْخ إٔثقي ٍ
ٍ
ق ٜظقـ
ؾهٔٚت أيو ً،ٚ
ذم تِؽ ادجّقظ ٜمـ إصدؿٚء اجلدد
ٌ
ّ
مر ٍة ؿرب افًٚؿٜٔ
بٚبِق ،مٚرـقس ،تٔخٚس وريٍرو .وظْدمٚ
ّ
رآهـ ذم ّأول ّ
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ملحمٓـ ظِٔف .ؿٚم ٝافٍهٔٚت بّْٚداهتؿ مـ بًٔد ،حٔق ٞاؿسبققا
اخهِىٝ
ّ
ٍ
ؾهٔٚت ،فُّْقف مل يًقهىع متٔٔقزهـ
شٌع أو ثّمين
وجًِقا ظذ
ــ َ
مْٚصٍٓـّ .
ّ
وبَٔ ٝصقرهتـ ذم رأشف تدور .مل يُـ يهجٚوزن افثٚفثق ٜأو افرابًق ٜظؼقة
إحداهـ تَققل فِهقٌٔ" :ٜومقـ أيقـ أتٔقهؿ
ظٚم ً ،ٚوظْدم ٚـٚن ذاهٌ ً ٚشّع
ّ
هبذا؟ أريد دمريٌف"
أجٚهب ٚريٍرو" :إّٕف فؽ بٚفُٚمؾ"
ٍ
حِقات ـٚفًًؾ
ــ أصٌف بحديَ ٜمهى ٍّ،ٜ
فُّْف ظْدم ٚظٚد مل جيد صٔئ ًّ ،ٚ

وروائحٓقـ ؽقر
أجًٚدهـ
افزي ٓ ،تنٌٓـ أبد ًا ؾهٔٚت افّْٚدي أو ادديْ،ٜ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ذؿققهنـ مًقهديرة ،وشققاظدهـ ؿقيقٜ
وجقهٓـ جريئق ٜوبِٓقٚء،
مٖفقؾ،ٜ
ّ
ّ
مهىقرة وتً ٌّ ٛهتٔج ً ٚجًد ّي ً ٚمم ّٔز ًا .ــ ظهقٌٔٚت
وصح ّٔ ،ٜإثداء فدمـ
ّ
أصقاهتـ مرتًٍ.ٜ
و واوحٚت ،ؿِٔلت احلرج وإّٔٚٔ ٕٚت،
ّ

دارت ذم ذهْف ؾُرة ظٌثٔ ،ٜوهل أن مجٔع هذه افٍهٔٚت مًجٌٚت بف ،وفـ
ترؾوْف ؾّٔم فق اؿسب مـ أي ٜواحدة مْٓـ وضِ ٛمْٓ ٚممٚرش ٜاجلْس مًف،
إهنـ شًٍِٔـ ذفؽ بُؾ هور ظذ صٚضئ افٌحر ذم إحدى تِؽ افِٔقٚيل
بؾ ّ
مجقًٔٓـ
ـقـ
ّ
ادهٌَ ّٔ ٜمـ اإلجٚزة .مل تُـ أي ً ٚمْٓـ تًجٌف بقذاهتّ ،ٚإٓ أهنقـ ّ
ٍ
ٍ
رؽٌٚت ـٚن هق ًٍٕف جيِٓٓ.ٚ
جمهًّٚت حيرــ ؾٔف
ظؼ ُة أ ّيٚم مـ اإلجٚزة أمٚمف بًد ،ـٚن افقؿ ٝمًً ٚء ،وافنقّس بقدأت

تهحقل ؾٔٓ ٚافَريق ٜبٖـِّٓق ٚإػ
تٌٔ ٛخِػ افًٚؿٔ ٜذم هذه افًٚظٚت افهل
ّ
هنٚر آخر يقق ّدع اجلّٔقع،
م ٚينٌف صحْ ًّ ٚدٚظ ً ٚمـ افزتَٚل وافقرود ادزر ّؿٌ ،ٜ

وًّٕمت مرحي ٌ ٜتْ ّيػ اهلقاء بخ ٍّ ،ٜوافٍهٔٚت يًٌِـ افهْٕٚر وإثقاب ؾقق
ٌ
افرضٌ.ٜ
ملبس افًٌٚحّ ٜ

"مل ٓ ٕذه ٛافٔق َم إػ مٓرجٚن افَريٜ؟ إّٕف شٌٔدأ اف ِِّٔ"!ٜ
"ر ّبّم شّْر" ؿٚل تٔخٚس
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مل يًهىع هق تذـّر اشؿ أي ٜؾهٚة مْٓـ.
"وهؾ ظْدك م ٚهق أؾوؾ فهًٍِف؟" ر ّدت شٚخرة
"وم ٚافذي تًرؾْٔف ِ
إٔٝ؟"
"وأحيوا هذا مًُؿ أيو ً"ٚ
ادرة ،ؾقجد ظٔقٕ ً ٚظًِ ّّٔ ٜبراؿ ٜوصٌِ ٜمثؾ احلل تِهّٓف
ٕير إفٔٓ ٚهذه ّ
ذم ٍ
بئر مـ افرؽٌ.ٜ
ِ
ؾِٖٔت إن أراد!!"
"
تدس ـلمٓ ٚوشط صقّهف
مرة أخرى وهل ّ
"بٚفىٌع يريد" أجٚب ٝهل ّ

وتٌٕٔٔ ٛيره ظْٓ.ٚ
ثؿ ذم ا ّفِٔؾ وهق يًدّ ًٍٕف فِخروج إػ ادٓرجٚن ،حقٚول مقرار ًا تقذـّر
افرؽؿ مـ ّ
أن صقهت ٚـٚن يهدح جِ ّٔ ً ٚذم
تٍٚصٔؾ وجٓٓ ٚدون جدوى ،ظذ ّ

حمًّ ً ٚفُّْف ـره ًٍٕفٕٕ ،قف مل
رأشف ،ظرف إٔف فً ٛذم هذه ادجّقظ ٜدور ًا ّ
ٍ
ـٚفهقرة" .إػ
يُـ يهُ ِّؿ بقجقدهؿ .دخؾ صقت افٍهٚة وخرج مـ رأشف
أيـ إٔ ٝذاهٛ؟" ،شٖف ٝوافدتف.
"إػ ادٓرجٚن"
"مع أصدؿٚئؽ ذم افّْٚدي؟"
"أجؾ"
وؾً ً
ل اجهّع بهٌٔ ٜافّْٚدي ذم ادٓرجقٚن دون ؿهقد .بقدا افًقٚمل ظٚد ّيق ًٚ
أحس ّ
ًّ
أن ادٓرجٚن هقق
وممل ..وإوقاء بدت بًٔدة ادْٚل وحزيْ ،ٜفىٚدّ ٚ
وفِّقرة إوػ صقًر ذم ذفقؽ
احلدث ادٓؿ وافًًٔد ذم ؾسة افهٔػ ،فُـ
ّ
افٔقم إٔف ـٚن مُ ًٚ ٕٚخم ٌّٔ ً ٚفممٚلٍ ،
خمز وتًٔس فدرج ٓ ٜتقصػ..
ـثر مـ افْٚس إػ ادٓرجٚن بًقد ،ادُقٚن مقع ٌء بقٕٚوٓد ذوي
مل يهؾ ٌ

أـقػ
مٓرجقن وأفًٚب يٕٚهٔ ٛمْهققب ٜهْق ٚوهْقٚك،
ٌ
إمزج ٜادًُّرةّ ،
32

أصخٚص يْيرون مـ خٍٍِٓ ٚ
بٍرح ظهٌل ومهىْع .أوٓ ٌد
وخّ ٌ ٜيرتدمٚ
ٌ
ؾخققر بٖبٔقف افقذي ـقٚن يىِقؼ
يٍَقن مع آبٚئٓؿ ـّم ؾًؾ هق ضقال شْغ،
ٌ
افًْٚن حمد ّث ً ٚإ ّيٚه ظـ مٌٚمراتقف ّ
افنقٌٚبٔ ،ٜأو ب٘فَقٚء افهح ّٔق ٜظقذ أصقدؿٚئف
افَدامك ،و افذيـ ٓبد فُؾ مْٓؿ أن يٗـّد ظذ افهنقٚبف افٌُقر بْٔقف وبقغ
بٚفًزة وافٍخر.
وافده ،ؾٔنًر هق بٚفٌراب ٜوادجد ،وينًر أبقه ّ
خمهِػ هذا افهٔػ ،مل يًد ضريَ ً ٚموً ٚء ومْر ًا ،إّّٕم
ادٓرجٚن هق أخر
ٌ
مزراب ً ٚصحٔح ً ٚوخ .ًٚ َٕٚرائح ٜصقاء افًّؽ تنٌف رائح ٜافُربقن وتِققث
اجلقق بًقحٚبٓ ٜذظقق .ٜادقشقَٔ ٚرديئق ٌ ٜومرتًٍقق ،ٜأوققاء ٕؿققاس ؿققزح
ادهحًّقغ هبًٔقهريٚ
اصىْٚظٔ ٜتيضء بغ احلغ وأخر ،وجققه إوٓد
ّ

افًِ ٛذم ادلهل.

مٚرـقس ،بٚبِق ،تٔخٚس وريٍرو يٍَقن مع افٍهٔٚت إَٔٔغ ومرتٌّغ ـّم
مل يرهؿ مـ ؿٌؾ ،افٍهٔٚت يًٌِـ افهْٕٚر وإفًٌ ٜافؤَ ٜذات إفقان احل ّٜٔ
وافزاهٔ ،ٜوافهٌٔ ٜيرتدون افِقن إشقد ـّم فق ـٕٚقا مهٍَّقغ ظقذ ذفقؽ،
ويٌدون مجًٔٓؿ مرتٚحغ وظٚفٔل ادزاج.
ٍ
ٍ
ّ
ضٍقؾ بٚبهًقٚم ،ٜأراد
بقء مـ افهْٚزل ،ـّـ يًٚير ُٕهٜ
متنك ٕحقهؿ
افًقٌ .ٛأموققا
أن ييٓر خمهٍِ ً ٚظْٓؿ ذم هذه اف ِِّٔ ٜبٚفذات دون أن يًرف ّ
ِ
افٍهٔٚت وهق يٍَقز ؾرحق ًٚ
ثؿ رؿص مع إحدى
وؿه ً ٚممهً ً ٚوتْٚوفقا افؼابّ ،
ـٚدٓرج ،إػ أن دًهف بٔده ٚمـ خكه ،وأضٌَ ٝظِٔف بٖصقٚبًٓ ٚافىقيِق،ٜ
ّ
ـًؼة خمٚفٍ ٛ
ِ
شقد .ؾُّر ظذ افٍقر أن هذه افٍهٚة مل تُـ بنً ٜمىَِق ً ،ٚهلقٚ
مخقري افِققن ،ظْٔٚهق ٚمًقهديرتٚن
صٍهٚن ٕحِٔهٚن وؿد زيْهّٓم بٖمحر صٍٚه
ّ
ٍ
ٍ
ٌ
بقٔض تِّقع مقـ ارتقداء زي
ظلمقٚت
خىقط مـ
وظًِ ّٔهٚن ،ظذ ـهٍٔٓٚ
افًٌٚح .ٜمـ تُقن هل؟؟ شٖل ًٍٕقف هقؾ هقل ؾقراين؟ أم دويل؟ أم ّأهنقٚ

مقين؟ ومل يُـ يريد أن يًٖهل.ٚ
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"هذا ٕٕؽ شًٔد بهحٌهل؟" شٖف ٝهل ممٚزح.ٜ
"ًٕؿ" أجٚهبٚ

بًد ٕهػ شٚظَ ،ٜو َجدَ ا ًٍّٕٔٓم ظذ بًد ٕهػ ـِٔق ٍ
مس مـ ادٓرجقٚن
ٍ
ٍ
ـقـ ٛميِؿ.
ؾوٚء مثَِغ ذم
ـرائدي
ذم افيِّ ،ٜبغ افُثٌٚن يّنٔٚن
ّ
ٍ
فًٚهب ٚذو ضً ٍؿ ٍ
ـٖهن ٚاحهً ٝظىقرات أو م ٚصٚبف ،ـٚن خينقك أن
حِق ّ
يٍهوح أمر جِٓف افُٚمؾ بٚفهًٚمؾ مقع افٍهٔقٚت ،يَ ٌِّٓق ٚؾٔنقًر بٚإلثقٚرة

خنقـ وأـقز ممّق ٚـقٚن ؾّٓق ٚافهقٌر
وافَرف ممزوجغ بًٌوّٓم ،فًقٚهنٚ
ٌ
فٔقحل بٌلطهف .خِع ؿّٔهٓ ٚفُٔنػ ظـ بٔٚض ثدئٓ ٚافٌٚئًغ ـَّى ٍع
ٍ
صقًرات
حِّمت شق ٌد مد ّبٌ ٜختقرج مْٓقٚ
ظري فِّٔقٕهغ صٌرتغ ،وهلٚ
ٌ
طـ أهن ٚهل أيوق ً ٚصقًرت
ثلث .وظْدم ٚبدأ بّداظٌهٓ ٚراح ٝتوحؽّ ،
بٚخلجؾ مـ ثدئٓ ٚوهذا م ٚأثٚر محٚشهف مًٓ ٚضقال اف ِّٔؾ ،ر ّبّم ـٚن افَٚشقؿ
ادنسك افقحٔد بّْٔٓم هق هذا اخلجؾ.
افٌحر يِّع مـ افًٌٔد بح ِّ ٜيًُقه ٚافنٔ ،ٛوأصقات ادققج تيقب
ـٖهن ٚمهس يٍققر ويٌقع ،بقدت فقف افِحيق ٜادْٚشقٌٜ
بغ افٍْٔ ٜوإخرى ّ
ل ّ
ثؿ مٚل ؿِٔ ً
فُـ صٔئ ً ٚم ٚذم وجٓقف ؾوقحف بٚبهًقٚمٜ
بٚدمٚهّٓ ،ٚ
إلخٌٚرهّ ،ٚ
مَٓقرة .ؾُّر" :هؾ أظجٌٓ ٚح َّ ًٚ؟"
وؿٚل هل ٚدون ؿهد" :هؾ ًٍِٕٓٚ؟"
تٌرت ملحمٓ ٚؾجٖةً ،وؽ ّى ٝؽّٔ ٌ ٜوحٔد ٌة افْققر اخلٚؾق ٝافقذي إٔقٚر
ّ
وجقهّٓم ،أظٚدت ارتداء ؿّٔهٓ ٚوهل تٌدو أـثر جد ّي.ٜ
"ـْ ٝتًجْل ؾً ً
محٚف ٜصدره.ٚ
ل مْذ ؿِٔؾ" ؿٚفهٓ ٚوهل تًٔد إؿٍٚل ّ
ٍ
صّ ٝؿِٔؾ:
وبًد
"ظِٔؽ أن تٌدأ إّٔ ٝأوًٓ"
"أبدأ إٔ ،ٚبؿ شٖبدأ"
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"هؾ إٔ ٝأمحؼ؟؟ أم إّٔؽ تهحٚمؼ؟"
ظدّ ل افٍوقل صٔئ ً ٚمـ خجِف وؿرؾف ،ودؾًٓ ٚجِٓقف افهقٚم بقٕٚمقر إػ
افهقجف ٕحق جذع صجرة صْقبر واجلِقس ظِٔٓ ٚوخِع ملبًٓ ٚجمقدّ د ًا ،مل
ّ
يًهىع رؤي ٜافهٍٚصٔؾ مـ صدّ ة افيِّ ٜومـ طقلل افُثٌقٚن افهقل ؽ ّىقٝ
بٚفراحق ٜتهًق ِّؾ إفٔقف ،بقدأ يقرى
صقرهت ،ٚؾٚؿسب مْٓ ٚهبدوء وهق ينقًر ّ

صقٌر فْجّقٜ
وصقؿ
تقٚج وظقذ جٌٕٚقف
هلفغ حمِقؿل افنًر ذم وشىّٓم ٌ
ٌ
ٌ
مٍرؽ.ٜ
ّ

"إّٕف وصؿ ،أفٔس ـذفؽ؟" شٖل وهق حيقٚول أن يٌقدو فىٍٔق ً ،ٚـقّم فقق
ـ ٕٝٚضٍ ً
ل ذم ادٓد وهق حيٚول اـهنٚف جًْٓ ،ٚأذـر يُقن أم إٔثك...
"ًٕؿ إّٕف وصؿ"
ؿرر ظدم ضرح ادزيد مـ إشئِ ٜبًقد أن رآهق ٚؽٚوقٌ ً ٜبًقض افققء،
ّ

صقح ٜتىٌَٔٓق،ٚ
واؿسب فٌٔٚذ بًض احلرـقٚت افْير ّيق ٜدون أن يًقرف
ّ

وـ ٕٝٚافروائح وإحٚشٔس جديدة ظِٔف فدرج ٜإّٔف مل يقدرك مق ٚإذا ـقٚن
شًٔد ًا أم ٓ ،إحرى إٔف مل ينًر بٚفًًٚدة فُّْف بدا مَهًْق ً ،ٚحقٚول إؿْقٚع
ٍ
ًٍٕف بٖن أحد أؿربٚئف ؿد جِ ٛمـ ٍ
بًٔدة ضًٚم ً ٚم ٚبٚهظ افثّـ وصٓٔ ً.ٚ
بلد
أدهنف ـٔػ أن ظولت رجِٔٓ ٚـ ٕٝٚتٌَْض مـ افدّ اخؾ ،وتقهَِص
أرداؾٓ ٚمع ّ
ـؾ حرـ ٜمداظٌ ٜيًٍِٓ ،ٚمل يُـ يٍٓقؿ مْىقؼ إحقداث متٚمق ًٚ
ٍ
بهجرب ٜظِّ ّٔق،ٜ
فُـ تْٚؽ ًّم م ٚيَقده فًٍؾ م ٚهق صٚئ ،ٛبدا ادقوقع أصٌف
ّ
إَوق ٝظِٔقف افٍهقٚة
دون إثٚرة تذـر ،ومقع ـثقر مقـ افٍوققل .وؾجقٖة ّ
بَقة ،ثؿ سخ ٝبٖظذ صقهت.ٚ
وأمًُهف مـ صًره ووٌى ٝظذ رأشف ّ
"هؾ آذيهؽ بقء؟"
ٕيرت إفٔف بدهن ،ٜمل تٍٓؿ متٚم ً ٚم ٚؿٚل ،وإٍجرت وٚحُ ً.ٜ
"مـ أيـ خرج ٝيل إٔٝ؟"
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ثؿ ظٚودت ارتداء ملبًٓ ٚدون افهق ّؿػ ظـ افََٓٓ.ٜ
اخهِى ٝادنٚظر فديف ،ـآف ٜم ٚذات مًهقيٚت تَْ ّٔ ٜمهًدّ دة افقطقٚئػ،
واإله ٜٕٚـ ٕٝٚإحدى هذه افقطٚئػ ،ـٖن هذه أف ٜؿقد ظَِق ٝذم شقٚئؾ
فزج وؽدت ظٚجزة ظـ احلرـ.ٜ
شٖهل ٚمنُُّ ً" :ٚؿد حٚن دوري ...أفٔس ـذفؽ؟"
أجٚب ٝوٚحُ ً" :ٜفُـ ظِٔؽ ّأوًٓ أن ختِع ثٔٚبؽ .....أفٔس ـذفؽ؟"

وبًد أن خِع ملبًف ؾً ً
ل افهٍ ٝفُٔهنػ أهن ٚؽٚدرت راـوق ً ٜبٚدمقٚه
أوقاء ادٓرجٚن وهل تهٍِ ٝفسى إن ـٚن يهًٌٓ ،ٚفُّْف حهّك مل يهُ ِّػ ظْٚء
افهِّٔح هل ٚبٖٕف يريد افِحٚق هب ،ٚظٚد بًٌٚض ٜفرؾع هوافف ويّقق بٚدمقٚه
افنٚضئ.
وفإله ٜٕٚأيو ً ٚإىًٌ ٝافهٍٚصٔؾ ذم ذاـرتف ،ؾحٚول ؾٓؿ إمقر ظزه،ٚ
حتقفقٝ
فُّْف مل يًهىع اهلروب مـ ؾُرة اخلٔ ٜٕٚواهلجر ،وافهل هظٚن مقّ ٚ
ٍ
ٍ
جديد فِهٓ ُّٔ ٟاجلْز.
شٌٛ
إػ

ٓ زال ينًر بٚفقذهقل ،وٓ زال أيوق ً ٚيًقهىٔع اصقهّمم رائحق ٜافٍهقٚة
ادّزوج ٜبٖـقاب افؼاب افهل تْٚوهل ،ٚؾدؾً ٝبف إػ ٍ
حٚف ٜمقـ احلًٚشق ّٜٔ
ادٍرض ٜوافزد ذم آن مً ً .ٚإمر افذي دؾًف ٓـهنٚف أن مجٔقع إصقخٚص
ٍ
وصقٓقات ؽريٌق ٜيرؿهقققن
مقـ حقفقف ـقٕٚقا حمُقققمغ مقـ ؿٌقؾ ؽرائققز
ـٚدجٕٚغ ،ـٖهنؿ حيقمقن حقل إًٍٔٓؿ وحقل رؤاهؿ.
ظْدم ٚظٚد إػ ادٓرجٚن ـقٚن بقٚبِق ،مقٚرـقس ،تٔخقٚس ،ريٍقرو ؿقد
اخهٍقا مع افٍهٔٚت ،فُّْف صٚهد صٌٔ ٜافّْٚدي ٓ يزافقن هْٚك جمهًّغ مًق ًٚ
ؿرب أفًٚب ادلهل .رأى ًٍٕف أـثر ـز ًا مْٓؿ ذم حغ أهنؿ بدوا فف ـٚفًٚم
ملبس ؾٚخرة ووجقه ً ٚمجِٔ .ٜتٖمِٓؿ مقـ بًٔقد
أصَر،
َ
افٍٚئ ٝمتٚم ً ،ٚصًر ًا َ
تًرؾقا ظِٔف بدورهؿ ؾٚؿسب مْٓؿ.
ـٖهنؿ يًٌحقن مجًٔ ً ٚذم افزمـ .هؿ ّ
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خلل ٕهػ شٚظ ٜمًٓؿٕ ،ز ـِ ّٔ ً ٚم ٚحدث مًف ؿرب افُثٌٚن ،ـقٕٚقا
مْنٌِغ بٖحٚديثٓؿ ،أ ّم ٚهق ؾَد فً ٛدور احلُٔؿ افهٚم ٝـٚفًٚدة ،ـّم فق
جيرب ثقب تُّْر ؿديؿ ئِؼ بف دائ ًّم.
ـٚن ّ
ٍ
جًد ؿقي ومعء بٚفًوقلت فُّْقف مل يًقهىع
اؿسب مْف أحدهؿ ،ذو
تذـّر اشّف ،ومهس" :شٖتٌقل ،مل أظد أشهىٔع آحهّمل".
وذهّ ٛ
بخىك مهثٚؿِ.ٜ
بٚدمٚه افهْقبر
ً

"إهير ،شٖذه ٛمًؽ"
ابهًدا ؿِٔ ً
ل خِػ ادلهل فٔهٌقفقا ظذ صجر افهْقبر بهقّ ،ٝوبًقد
ٍ
بسبٔه ٜظذ ـهٍف ،وشقّع افٍهقك يَققل فقف" :هقؾ تًِقؿ ،فىٚدقٚ
حغ صًر
أحًً ٝإُٔؿ حٍْ ٜمـ إؽٌٔٚء ...إٔ ٝوبٚؿل صٌٔ ٜافّْٚدي".
بٚبهًٚم ٜمهجّ ٍ
ٍ
ّ
دة وواثَ ،ٜافهٍ ٝإفٔف فراه ثّ ً
ل ومِٔئ ًٚ
وطؾ افٍهك واؿٍ ًٚ
ّ

بٚفَقة وافٌله.ٜ
ّ
ؽٌل"
"إذ ًا أصٌحْ ٚاثْغ ّْٕٕل أيو ًّ ٚ
أطـ إّٔؽ ّ
طل صٚمهغ فزه ،ٜصًر هق ّ
ّ
بٖن افَِٔقؾ مقـ ّ
افنقجٚظ ٜتَْهقف فٍَٔقد
فُـ افٍهك اشهّر بٚدزاح.
صقابفّ ،
"م ٚإمر؟ هؾ شهيبْل؟"
فُقـ
مل يُّؾ افٍهك مجِهف حهّك إَض ظِٔف وحقٚول فُّقف ذم وجٓقف،
ّ
أحس بُِّق ٜؿقيق ٜذم ؾُّقف ضرحهقف
ثؿ ّ
أخر ابهًد ؾٖصٚبف ذم ضرف أذٕفّ .
أرو ً ٚوبقدأ ؿٌِقف يْقٌض بًْقػ ،ووقٚع بقغ افهق ّؿًقٚت وآشقهًدادات

وافنًقر بٚحلرؿ ٜـَى ٍع مـ افزجٚج تهحرك ذم أحنٚئف تٚرـ ً ٜإيقٚه دون ٍ
ثَقٜ
ّ
ّ
بًٍْف مزظزظ ً ٚوؾٚؿد ًا فألمؾ ،صدّ ة افًراك واإلحًٚس بّٖٕف شٔخن ادًرـٜ
مرة أخرى ،م ٚدؾع إخر إػ ؾَدان أظهقٚبف وتقجٔقف
دؾًف إػ فُؿ افٍهك ّ

إُ ٛظِٔف افٍهقك
فُّ ٜؿٚؤ ٜـٚدت تٍَده وظٔف ،وظْدم ٚحٚول افْٓقض
ّ
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ٍ
برؽٌق ٜذم أن
ادرة إوػ –
وجِس ؾقؿف وث ٌّهف بًْػ ،صًر – ومل تُـ تِؽ ّ
ٍ
بيقبٚت ظٍْٔق ٜمقـ أخقريـ ،ـقّم فقق
ُييب حهك ادقت ،ذم أن ُيدؾـ
ترشخ ٝفديف ؿْٚظ ٜظجٌٔ ٜبٖن هذا إمر شٌٔر ظٚدف إػ ظٚملٍ جديد.
ّ
"وأن م ٚافذي تريدين أن أؾًِف بؽ أم ٚإمحؼ؟؟؟ أأؿهِؽ أم مقٚذا...
أيف ...أمحؼ"
مىقًٓ ،ثؿ شقح ٛهٚتٍقف ادحّققل
احلّمم ؿٌؾ افْقمٕ ،ير إػ ادرآة ّ
وذم ّ

وإدس بًده ٚذم هيره حمٚوًٓ ظدم إصدار افوجٟٔ
وافهَط فًٍْف صقرةً،
ّ
فُل ٓ يقؿظ أحد ًا ذم ادْزل ،وراح يهٖمؾ افهقرة ووقء اهلٚتػ ادحّققل
ٍ
ـققحش
يْر بِىقػ افٌرؾق ٜاديِّق :ٜصقٍهٚه جرحيهقٚن ظْٔقٚه مٍهقحهقٚن
مٍسس.

ذم مْٚشٌٚت ٍ
ؿِِٔ ٜأثْٚء افهٔػ ـٚن ينُّؾ مع صََٔهف إٔٔه ٚؾريَ ً ٚصٌر ًا

مل يُـ مقجقد ًا ذم ؾهقل افنقهٚء ،ـقٖن افهقٔػ ـقٚن ظقذر ًا فَٔسبق ٚمقـ
بًوّٓم .ضٚدٕ ٚير إفٔٓق ٚووجقد اإلظجقٚب ذم ٕيراهتق ٚافثٚبهق ،ٜإوقٚؾ ً ٜإػ
افهىٚبؼ ذم ادلمحّ ،إٓ أن وجٓٓ ٚهل أصٌر مـ وجٓف.
ـٚن هق بٚفًٌْ ٜهل ٚصخه ً ٚمثر ًا فٍِوقل وؽٚمو ً .ٚظْقدم ٚيقذهٌٚن إػ
افنٚضئ شق ّي ً ،ٜـٚن يَقده ٚممًُ ً ٚيده ٚافهٌرة ،أم ٚهل ؾِقؿ تُقـ متقٕٚع
افهكف ،افذي ـٚن ينًره بَرهب ٚوح ٌّف هل.ٚ
ذفؽ
ّ
ٍ
بنُؾ مٌٓؿ ،يرمل ظِٔٓق ٚصقٔئ ً ٚؾهًقٚود
ـ ٕٚٚحئّٚن بًوّٓم مـ احلزن
رمٔف هل ،ويقاصلن ظذ هذه افنٚـِ ،ٜبغ شخقٕ ٜرمؾ افنقٚضئ ،وؿِقؼ
وافدمّم ظِّٔٓم.
قٝ؟؟؟ فُققـ ـٔققػ؟؟ خرجقق ٝمققـ ادٓرجققٚن ووؿًقق ٝهبققذه
"وؿًق َ
افًٌٚضٜ؟؟ دون شٌٛ؟؟" شٖف ٝأ ّمف.
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ٍ
ذم رؽٌٚتف وخمٚوؾف ،متٔؾ إٔٔهٕ ٚحقه ظٚضٍ ّٔ ً ٚوحً ّٔ ًّ ،ٚ
بٌطء بٚدمٚهف
تهّنك
ِ
ٌ
ـّم فق أرادت أن يُقن ؾً ً
بقٚفرؾؼ
خقٚرق
صقًقر
ل ؿد وؿع .وؾجقٖة إهٚبقف
ٌ
اددورة وتًٚبره ٚاف ّىٍقف ّٔ.ٜ
حٔٚهل ،ٚحٔٚل تٍٚصِٔٓ ٚافهٌرة وأؿدامّٓ ٚ

بًد ذفؽ شٖفف وافده ومه ٚذم ادَهػ ظذ افنٚضئ" :ؿؾ احلََٔ ..ٜمقع
مـ تنٚجرت افٌٚرحٜ؟"
"مل أتنٚجر مع أحد ..فَد وؿً"ٝ
"ًٕؿ صحٔح ...وؿً ٝظذ ؿٌو ٜيدك افّْٔك وظذ صٍهٔؽ"...
وجقف فقف صقًٍ ٜرؿَٔقٜ
أراد تٍٚدي افوحؽ مـ تًِٔقؼ وافقده افقذي ّ
أصًرتف بٖٕف بٚفغ.
"هؾ ـٚن هْٚفؽ شٌ ٛوجٔف ظذ إؿؾ؟"
شٌ ٛملَ؟"
" ٌ

"فًِراك افذي ـدت تٗذي ًٍٕؽ مـ أجِف؟"
"ٓ ،ذم احلََٔ"ٜ
"هؾ رأي ٝيُ ٚبْ َّل ٓ ...يقجد شٌ ٛهلذا"

صّ ٝمريح مـ افثَق ٜواخلهقصقٜٔ
جراء ردة ؾًؾ أبٔف ،وشٚد
ٌ
حتّس ّ
ّ

افهل ٕنٌ ٝبّْٔٓم ،فُّْف ذم أظّمؿف متّْك أن يْهٓل ذفؽ وأن يهقؿػ وافده ظـ
ضرح ادزيد مـ إشئِ .ٜوبٚفًٍؾ إنٌؾ أبقه بٚفهٍُر بّقوق ٍع آخر وبقدا
ٍ
ؽٚئ ٛذم احلدي ٞظْٔف.
صٌف
ظّهؽ فًٔ ٝبحٚف ٜج ّٔدةّ ،إهن ٚظذ وصؽ ادقت"
" ّ

ققل ٕيققره ظققـ ـقققب اجلًقق ٜافققذي ذم يققده وٕيققر إفٔققف بحققزم:
ثققؿ حق ّ

"شْهىحٌٓ ٚمًْ ٚإػ مدريد ٓ ،أريد هل ٚأن تٌَك وحٔدة هْ."ٚ
يوىروا ٓصىحٚهب ٚإػ مدريد ،ؾَد أشًٍقه ٚإػ ادًهنٍك ذم افٔققم
مل
ّ

افهٚيل ،بًد أن طٓرت ٕهٔج ٜافهحٚفٔؾ وأؾٚد إض ٌّٚء بيورة ووقًٓ ٚظقذ
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افٍقر ذم ؽرؾ ٜافًْٚي .ٜحٔ ٞاتّهِقا بقافديف ظْدم ٚـٕٚقا مجًٔ ً ٚذم افنٚضئ،
وهرظقا بًده ٚإػ ادًهنٍك دون ادرور بٚفٌٔ ٝفهٌٔر ملبًٓؿ .ذم افىريؼ
ٍ
افًّٜ
ؾُّر هق بحّمؿ ٜمٍٚده ٚأهنؿ شِّٔٗون ادًهنٍك برمؾ افٌحر ،وؽرؾّ ٜ
إيع وهيره ٚأيو ً ٚشّٔهِئ برمؾ افٌحر .وبٚفىٌع ّ
ؾ٘ن افهٍُر برمؾ افٌحقر
بٚفًّ ٜإيع.
أخػ مـ افهٍُر بٚدقت ،أو حهّك
ّ
ّ
ٍ
وخقٚرج ظقـ أي شقٔٚق مْىَقل،
جمر ٍد
مل يدرك مروٓ ،ٚرآه ـّقوقع ّ
رؽؿ إٔف صٚهده ٚتهدهقر أمٚم ظْٔٔف ذم ذفؽ افهٔػّ ،إٓ أن مقهتق ٚمٌقٚذ ًة
ٍ
بيب مـ اخلٔٚل ،اهلقاء صٚر خنْ ً ٚـٖٕف ٌ
مًخ بٌٔض.
بدا أصٌف
افًّ ٜإيع إلحوٚر ملبس افْققم وبًقض
ُضِ ٛمْف افذهٚب إػ مْزل ّ

اخلٚص ،ٜوإحوٚره ٚهب ٚإػ ادًهنٍك.
احلٚج ّٔٚت
ّ

بَٔ ٝإٔٔه ٚمًف وظْدم ٚوصل إػ ادْزل ،ؿٚل هل ٚاحلََّٔ " :ٜإهن ٚشقهّقت

هؾ تًِّغ ذفؽ ي ٚإٔٔهٚ؟"

"أجؾ ،إهن ٚذاهٌ ٜإػ افًّمء"
"ٓ ..فـ تذه ٛإػ أي مُٚن ،شهّقت وهذا ّ
ـؾ مق ٚذم إمقر .افًقّمء
فًٔ ٝمقجقدة"
"ؽر مقجقدة؟"
"ًٕؿ ؽر مقجقدة"
بَٔ ٝإٔٔه ٚصٚمه ،ٜأ ّم ٚهق ؾُٚن ظِٔف أن يٌقر ؿِقٔ ً
ل مقـ هظق ٜمنقٔف
ٍ
آظهٔٚدي ،ٜفُل ٓ تهًٌف راـو ،ٜظًٌ ٝإٔٔه ٚؿِٔ ً
ل حمٚوف ً ٜتدمر رء م ٚذم
داخِٓ ،ٚثؿ أحجًّٕ" :ٝؿ ّإهن ٚمقجقد"
"ٓ "

مل تُـ إٔٔه ٚضٍِ ً ٜاظهٔٚدي ،ٜأحٔ ًٚ ٕٚـ ٕٝٚتيٓر بّيٓقر افُقٚئـ افنقديد
افزودة ،ومْذ وفدت وهل حتٚول اإلحٚضق ٜبٕٚصقٔٚء ظقوق ً ٚظقـ دًقٓ.ٚ
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مًيؿ افقؿ ٝتُقن خمهٍٔ ،ٜتهْ َّؾ مـ مُقٚن إػ آخقر بخىقاهتق ٚافهقٌرة
ٍ
أحٔٚن أخرى تٌدو خمهٍِ ً ٜمتٚم ً ،ٚوـٖهنقٚ
وٕيرات تنٌف ٕيرات افًهٚؾر .ذم
تًهىٔع اشهٌَٚل أوجٚع أخريـ.
دمر خٍِٓ ٚجٌ ً
أحًق ٝبقٚخلىر
ل راشخ ًّ ،ٚ
من ٝمًف بنظ ٜـّم فق أهنّ ٚ

افًّ ٜإيع ـٚفًٚدة تٍقح مْف رائح ٜإضًّ ٜافرخٔه .ٜوؿٍقٝ
أيو ً .ٚبّٔ ٝ
إٔٔه ٚخٍِف.
"خئٍؽ ادْزل؟"

ل" أجٚب ٝب ٍ
"ًٕؿ ،ؿِٔ ً
زاءة وخقف.

ِ
مقر ٍة ،حٔق ٞدخِق ٝافٌرؾقٜ
ذم ادًهنٍك طٓقرت أصقجع مْقف بقٖفػ ّ
ٍ
افًّ ٜإيع .أ ّمق ٚهقق ؾقؿقػ ظقذ
واؿسب ٝمـ افنير بٍَزة هيً ٜوؿ ٌِّّ ٝ
افٌٚب ّ
ظؾ أحد ًا يًٖفف إن ـٚن خٚئٍ ً.ٚ
مهًرؿ ٜوشّْٔ ،ٜمل يهخ ّٔقؾ ؿقط أن تٌقر افِققن
ظّهف تٌدو ج ّث ٜصٍراء ّ
ّ
ادِح.ٜ
يُّـ أن يقحل بٚدقت هبذه افىريَّ ٜ
وافده حٚول أن يٌدو ظَلٕ ّٔ ً ٚوأن يٍهح أحٚديث ً ٚجّ ٓ ٌٜٕٔٚدظٚء افًقُْٔ،ٜ
أؾوقؾ
افًّ ٜإيع ؾٖجٚب ٝبهْٚؿض ـٌر" :ؿؾ م ٚصئ ،ٝإٔ ٚدائق ًّم ـْقّ ٝ
أ ّمّ ٚ
افرجٚل".
افًْٚء ظذ ّ
افًّ ٜهتذي واوىر
ّ
أحس ذم هذا ادًٚء بٚخلجؾ وظدم آرتٔٚح ،بدأت ّ
وافده إػ شح ٛإٔٔه ٚمـ ادُٚن ،حَْقا إيقع بقٚدقرؾغ وأخقذت ملحمٓقٚ
تذوبٕٚ ،م ٝأخر ًا مهًٌ ً ٜومُْٓ ،ٜوراح يهٖ ّمِٓق ٚبٔقّْم مَِ ّٔق ٜظقذ هيقر

فُقـ
افهًرف إفٔٓق ٚدون أن يًقهىٔع ،مل يهقٌف افقدّ وار،
ّ
ادًهنٍك ،حمٚوًٓ ّ
صٍر ًا ؽٚمو ً ٚـٚن يهدر مـ حلّٓق ٚافقذي ٓ يقزال ح ّٔق ً ،ٚحٚفق ٜاحلراشقٜ
افًّق ٜإيقع
وافس ّؿ ٛـ ٕٝٚتكف ضٚؿ ً ٜتراءى فف أهنق ٚتهٌٌِقؾ ذم جًقد ّ
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افْٚئّ ٜذم تِؽ افِحي .ٜيْير إفٔٓ ٚمـ بًٔد ـّم فق إّٔف ٓ يًهىٔع آؿقساب
ـٖهن ٚم ّٔه ٌ ٜبٚفًٍؾ.
مْٓ ٚأـثر ،ثؿ حيٚؾظ ظذ مًٚؾ ٜثٚبهّ ٜ
ؿٚف ٝوهل ٕٚئّ" :ٜمهٖـّدة مثؾ ئَْل بٚفًٚمل مـ حقيل" ،ثؿ رؾً ٝيدهٚ
ؿِٔ ً
ل وصٚح ٝمهٖ ّد .ٜبدأت أ ّمقف بٚفٌُقٚء .مل يههققر حهّقك تِقؽ افِحيقٜ
طـ دائ ًّم إٔف حدث ظٚدي يهٌع ؿقاظد مًْٔ،ٜ
ادًْك احلََٔل فألمل اجلًديّ ،
وذم افقاؿع مراؿٌ ٜإمل ظْ ٝفف ـن ادْىؼ وافَققإغ ،مل يُقـ ينقؽ بقٖن
بنُؾ ٍ
ٍ
ٌ
وثٔؼ بٕٚمل
مرتٌط
افلهنٚئل ،وأن هذا اخلجؾ
احلٔٚة حمُقم ٜبٚخلجؾ
ّ
ٍ
ظّهف وأدَٓ ٚ
زوبً ٜظَّٔ ٚء مقـ
افًٚمل بٚفًٌْ ٜفف ،مثؾ
افٍٔزيٚئل .ظرؿؾ مرض ّ
ّ
أمر خٚص
مرض ٍ ٓ حيهّؾ .بدا فف ادرض مـ ؿٌؾ ـحٚف ٜذهْٔ ،ٜفُّْف أن ٌ

بٚئس وظَٔؿ.
وؿذرٌ ،

اشهًٚدت وظٔٓ ٚفربع شقٚظ ،ٜؿٚفق" :ٝجيق ٛتْئقػ ِّ
ـقؾ هقذا" ،ثقؿ
حؼ"
أوٚؾ ٝأيو ً ٚوهل تْير إفٔف" :ؿؾ فف إّْٕل ظذ ّ
"دـ؟" ،ؿٚل

أحتّقؾ ذم حٔقٚيت
وظْدم ٚدخؾ وافده ،ؿٚف ٝففّ ٓ" :
أح ٛإؽٌٔقٚء ،مل ّ
صخه ً ٚؽٌ ّٔ ً"ٚ
ٍ
بقء مـ ادٖشٚة" :بر ّبؽ إيع"
أجٚب أبقه
افًّ ٜإيع ثلث ،ٜحٔٞ
مل يهٌؼ مـ افهٔػ شقى شهّ ٜأ ّيٚم ،ظٚص ٝمْٓؿ ّ
تْٚوب اجلّٔع ظذ افٌَٚء مًّٓ ٚ
فئل تٌَك وحٔدة ،ثقؿ ظقذ افٌَقٚء مقع إٔٔهقٚ
أيو ً ،ٚإذ مل ُيًّح هل ٚبٚفدخقل إػ ؽرؾ ٜادًهنٍك.
ضٌِ ٝمْف إٔٔه ٚأن حيدّ ثٓ ٚبٚفهٍٚصٔؾ واإليقّمءات ظقـ إحقداث افهقل
دارت ذم افدّ اخؾ .بذل هق ّ
ـؾ جٓده فًٍؾ ذفؽ ،وأحس ذم افقؿقًٍٕ ٝقف
بٖٕف يرمل افُلم ذم ٍ
بئر شحٔؼ دون ؿًر .بّْٔم إٔٔه ٚحتدّ ق بف بجد ّيق ٜـقّم فقق
ـ ٕٝٚترى إحداث بًْٔٓ.ٚ
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ظٚش روظ ٜافهٔػ ذم بًقض إحٔقٚن ،وأحقس ّدق ٚـقٚن يقذه ٛإػ
ٌ
ادًهنٍك ّ
يهحرك ذم جقؾقف.
افًّ ٜإيع هق
مُٚن بحد ذاتف ،وهق ّ
بٖن جًد ّ
ٍ
وموٚت
طِّ ٜوأن ٓبد فف أن يسك أثر ًا أو بهّ ً ٜؾٔٓ،ٚ
ـّـ يٍهح ضريَف ذم
ٌ
واـهنٚؾٚت ظئّ.ٜ
وصدى فِهدى،
وصدى،
ٌ
ً
ً
ذم صٌٚح أحد إ ّيٚم ،ؾهح ٝظْٔٚه ٚوٕيرت إػ افًَػ دون أن تَققل
ؽه ٜمٗد ٜذم حَِٓق ،ٚـقٚن جيِقس وحٔقد ًا مًٓق ٚإػ أن دخِقٝ
صٔئ ً ،ٚمع ّ
ادّروٚت
إحدى ّ

"مل تهُ ِّؿ افٔقم" ،ؿٚل هق
أصقخٚص ٓ ينقهُقن مقـ صقدّ ة افًقذاب،
ادّرو" :ٜهْٚفقؽ
ٌ
أجٚبهف ّ

يُهٍقن بٚفهّ ٝؾحً"ٛ
افًّ ٜهبٚتٍف ادحّقل وافهَط
ؽٚدرت بًد أن ٕ ّيٍ ٝافٌرؾ ،ٜؾٚؿسب مـ ّ
هل ٚصقر ًة ؽريٌ ،ٜتْير ؾٕٔٓ ٚحقه بثٌٚت ،صًره ٚمًٌثر وصٍهٚه ٚمسهِهقٚن،
مٍْقخهٚن مـ إمل ،وجِده ٚمٌ َّع وٕٚظؿ ذم افهقرة ،فُّْف فٔس ـقذفؽ ذم
افقاؿع ...ـٖن صٚص ٜاهلٚتػ افهٌرة خترج مّ ٚد ًة حٌِٔ ّٔ.ٜ
افًّقٜ
وادرظ ٛذم افهقرة ،هق أن صٔئ ً ٚؾٔٓ ٓ ٚيُّـ تٖ ّمِقف ،مًقحّ ٝ
إيع يده ٚبٚفٍراش ومدّ ت يدهّ ٚ
بٚدمٚه اهلٚتػ ،أرادت رؤي ٜهذه افهقرة.
ووع هل ٚاهلٚتػ ؿرب وجٓٓ ،ٚبدت صٚحٔ ٜبنُؾ ظجٔق ،ٛمقع أهنقؿ
حَْقه ٚفِهق بٚدقرؾغ.
"مـ ـٚن حي ٌّْل شٔحٌْل أيو ً ٚذم هقذه احلٚفق ،"ٜـِّمهتق ٚور ّدات ؾًِٓقٚ
أصِٔ ،ٜفُْٓ ٚـ ٕٝٚبٚفُٚد مقجقدة ...إىًٌ ٝظذ وجٓٓ ٚملمح افٌٗس
واخهٍ ٝذم ٍ
ثقان ،ـىًٌ ٜؿد ٍم رضٌ ٜظذ صط افٌحر..
"أظىْل ؿٌِ."ٜ
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افًّق ٜإيقع دائق ًّم
ادقرة إوػ ٕن ّ
فُّْف خق مْٓ ،ٚمـ ظٍْٓ ،ٚمل تُـ ّ

تىِ ٛافٌَلت وأن يَ ٌِّٓ ٚافّْٚس ،وهل تىِ ٛذفؽ بىريَق ٜمق ٚـقٚن هقق
فًٍِٔٓ ٚذم حٔٚتف ،ؾٓق مل يَ ٌّؾ هبذه افىريَ ٜأحد ًا ؿط ٓ ،ؾهٔٚت ،وٓ وافديف
وٓ إٔٔه ....ٚمل يَ ٌِّٓ ٚذم افْٓٚي.ٜ
تقج ٛظِٔقف
صٚهد افٍهٔٚت مر ًة أخرى ،ذم إحدى تِؽ إمًٔٚت افهل ّ
ؾٔٓ ٚآظهْٚء بٖٕٔه ،ٚبّْٔم بَل وافداه ذم ادًهنقٍك .مُثق ٝافٍهٔقٚت ضققال
ظِٔٓـ مع
تًرف ؾٔف
ّ
افقؿ ٝذم ٍٕس افزاوي ٜافنٚضئٔ ،ٜذم ٍٕس ادُٚن افذي ّ
مقؿًٓـ،
مٚرـقس وبٚبِق وتٔخٚس وريٍرو ،ر ّبّم ؾًِـ ذفؽ فًٔٓؾ حتديد
ّ

أو أن هذا ادُٚن يًجٌٓـ بٚفًٍؾ ،حهّك وفق صً ٛتهديؼ ذفؽ.
جِس مع إٔٔه ٚذم أحد ادَٚهل ادُنقؾ ٜافهل ّ
تىؾ ظذ افًقٚؿٔ ،ٜوضٌِقٚ
مه ٚآثْٚن ـٖش ً ٚمـ ذاب "إورصٚت "ٚتَٚشّمه شق ّي ً ،ٜبّم أظىٚه وافده فقف
مـ افَْققد ٓحهًقٚء ادر ّضٌقٚت .مل يُقـ هْقٚك افُثقر فًٍٔلٕقف ذم تِقؽ
إمًٔٚتّ ،
يهّنٔٚن أحٔ ًٚ ٕٚظذ موض ـًّّْغ يًٕٚٔٚن مـ منٚـؾ ؿٌِ ّٔ.ٜ
اشهىٚع متٔٔز افٍهٚة افهل ذه ٛمًٓ ٚإػ افُثٌٚن ،مل يذـر اشّٓ ،ٚهؾ هل
تًرؾ ٝإفٔف.
مقين ،أم دويل ،أم ّأهن ٚؾراين؟؟ ويٌدو ّأهن ٚهل أيو ً ٚؿد ّ

ٕيرا إػ بًوّٓم فثلثغ ث ٜٕٔٚتَريٌ ً ٚؿٌؾ أن حئد هق ٕيقره ظْٓق ٚخجق ً
ل
فُـ حرـٚهتٚ
ثّ ٜؾهٚة جديدة
مًٓـ ،بدت مـ بًٔد أـز شّْ ًّ ،ٚ
ّ
ودون ؿهدّ ،

طٓرت أـثر ضٍقف ّٔ ً .ٜبًد ظؼ دؿٚئؼ اـهنػ ّ
أن افٍهٚة ًٍٕٓ ٚؽر ضًٌٔ ّٔق.ٜ
بٚؿل افٍهٔٚت ــ يًٌِـ مًٓ ،ٚويدُ رون حقهل ٚمًٌ ٍ
ٌٚت افدوار هل ،ٚثقؿ بًقد
ّ
َ
ّ
مرة أخرى.
ذفؽ
َ
يهًٌـ ويدظْٓ ٚوحٔدة ،ويًٚودن افًِ ٛمًّٓ ٚ

ـ ٕٝٚتكخ بحدّ ة ،بّْٔم مل يًهىع مـ مقؿًف افًٌٔد مًرؾق ٜافًقٌ ،ٛأو
ٍ
خمهٍِ ٜظـ تِؽ افهقل
م ٚإذا اشهىٚظ ٝهذه افٍهٚة افهًٌر ظـ ًٍٕٓ ٚبىريَٜ
وذهٌـ مجًٔٓـ ٕحق ادٚء ،بدت هقل
ضقاؾ ٜوخّٜ
تًهخدمٓ.ٚ
َ
ووًـ هلّ ٚ
َ
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وظزت ظـ ذفؽ هبٔجٚن بدا مً ٌّ ًٖ بٕٚمل .ـقٚن يراؿٌٓق ٚبًْٚيق ٜمقـ
شًٔدةًّ ،

بًٔد ،حهّك أ ّٕف ـٚن يًقهىٔع إدراك حمٚوٓهتق ٚفِهقْ ٍّس ،ودويل أو مققين أو

ؾراين ،تِهٍ ٝبغ احلغ وأخر فههٖـّد مـ إّٔف مقٚزال يْيقر إفٔٓق ،ٚفُّْقف ذم
ص ٛاههّممف ظذ افٍهٚة اجلديدة ،شٚبح ً ٚذم ظٚدٓ.ٚ
افقاؿع ّ
مل تُـ مجِٔ ٜهنٚئ ّٔ ً ،ٚوٓ ذم ؾرحٓق ،ٚفُقـ ر ّبقّم ـقٚن ؾرحٓق ٚهقق إمقر
منقه إػ درجق ٓ ٜحتهّقؾ،
اجلْقين بٚفًٌْ ٜإفٔف ذم تِؽ افِحيٚت ،وجّٓٓ ٚ
وـٖهن ٚصخص ضًٌٔل ينًر بٌٗس ٓ يقصػ ،فُّْٓ ٚبدت ؾرحق .ٜمل تقدم
ـثٚؾ ٜادقؿػ ضقيلً ،ؾًٌد بوع دؿٚئؼ ؽوقٌ ٝوبقدأت تكقخ ؾًقحٌهٓٚ
افٍهٔٚت إػ خٚرج ادٚء ،وٕنٍْٓ ٚؾّٔم مل متٕٚع هل ذفؽ .ثؿ جًِق ٝمُْٓق ًٜ
افرمٚل.
ظذ ّ
تًرؾٓـ؟" شٖف ٝإٔٔهٚ
"هؾ
ّ
إحداهـ".
"ٓ ،حًْ ً ٚأظرف
ّ
مجًٔٓـ وٕيرن إفٔف بّم ٓ
اجهًّ ٝافٍهٔٚت وتقصقصـ ،ثؿ افهٍهـ ٕحقه
ّ
ظْٓـ.
وحقل ٕيره
ّ
يدظق فِنؽ جم .ًٓٚتنّْ ٟهق وصًر بٚإلحراج ّ
إهنـ ُي َ
ؼن إفٔؽ" ،ظ َِّ ٝإٔٔه.ٚ
" ّ
ّد ٚافهٍ ٝمـ جديد رأى افٍهٚة ؽر افىًٌٔٔ ٜتهَدّ م ٕحق ضٚوفهف وهقل ٓ
تزال مٌهِ ٜومِٔئ ً ٜبٚفرمؾ ،أ ّم ٚبٚؿل افٍهٔٚت جًِـ ذم اخلِػ يراؿٌـ بًْٚي.ٜ
ـٖهنق ٚخمِققق ؽريقٛ
وصِ ٝإػ افىٚوف ٜووؿٍ ٝظْده ،ٚبدت مـ ؿريّ ٛ
ٍ
برمقٚئل ،طٓرهق ٚمنقدود ،ورأشقٓٚ
ـُٚئـ صٌف
وحمٌ ،ٛـًروس افْٓر أو
ّ

صٌر ومُ ّثػ بٍق ٍؿ يّقأل ملحمقف ـِ ّٔق ً ،ٚصقًره ٚمًْقٚب وضقيقؾ حهّقك
ٍ
ؾقرس ٓ
افُهٍغ ،وأرجِٓ ٚوخّ ٜتْهٓل بٖرداف ؿقيق ٜوؽِٔيق ٜـقٖوراك
يًهىٔع أحد دًٓ ،ٚظٔقهن ٚحٔ ٜأـثر مـ أي ٍ
رء آخر ؾٔٓ ،ٚوـذفؽ يقداهٚ
ّ
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افِهٚن حًٌّٓم فزه ٜمًهَ ِّهغ ظـ بٚؿل جًقده ٚدون أن تقدرك  -ر ّبقّم –
هل ذفؽ.

ـٖن دمٚؽٓ ٚمُق ٌن مـ ٍ
بدت فف ّ
ظدد ٓ مهْقٚهل مقـ إٍٕقٚق افًقٚخْٜ
ّ
وادًُقٕ ٜبٚحلدس ظذ ٍ
ـٖهن ٚرؿٚئؼ مًدٕ ّٔ ٜتًقٚظدهٚ
ٕحق ٓ يُّـ خت ِّٔفّ ،

ظذ ؾٓؿ افقاؿع.
ٍ
دخِ ٝبنُؾ أرظـ إػ ادَٓك ،ودؾً ٝدون ؿهد ش ّٔدةً ،مثر ًة افدهنٜ
ٍ
بٌو ٛرحقٔؿ .افهٍهق ٝإػ بقٚؿل افٍهٔقٚت
وٓشهٌرابٕ ،ير إفٔٓ ٚاجلّٔع
هلـ مـ افًٌٔد" :هؾ هذا هقوو؟"
وسخّ ٝ
تقجٓقٝ
وفقح ٝهل ٚافٍهٔٚت بقًْؿّ ،
يهًرقّ ،
أصٚرت إفٔف بً ٌّٚبهٓ ٚؾٌدأ ّ
ـٖهن ٚتًرؾف ج ّٔد ًا ،مرح ً ٜـُِ ٛوجد افًه ٚافهل رمقه ٚفف:
ٕحقه ّ
وإهنق ٚتريقد ر ّد
"ؿٚف ٝؾراين إهن ٚشًدت ـثر ًا بهحٌهؽ ذاك افٔققمّ ...
ادًروف فؽ".

ٕهنق ٚتِٓق ٞمقـ افقرـض بٚدمٚهقف،
صقت افٍهٚة ـٚن خيرج مـ إٍّٔٓ ،ٚ
أمُْف أيو ً ٚرؤي ٜظروق رؿٌهٓ ،ٚوـقٚن مجٔقع مقـ ذم ادَٓقك يْيقر إفقٔٓؿ.
ٍ
ّ
ـُقؾ يققم
ظّقؾ جيًِققن ذم ذفقؽ ادَٓقك
ظؼون صخه ً ٚأو أـثر دون
مْهيريـ حدث ً ٚم ٚأو ؾ ًّٚفٔ ٜفِهًِٔ .ٜـٚن هق افهًِٔ ٜافٔققم ظقذ ٍ
ضٌقؼ مقـ
ػ إول مـ افًرضٕ .يروا إفٔف مٌهًّغ ،يٗـّقدون فقف
ؾو ،ٜهق ذم افه ّ
ّ
إٔف شُٔقن مقوقظٓؿ فدى ظقدهتؿ إػ افٌٔقت .جرت إحقداث خقلل
افهٔػ هبذا افزود ،حهّك إحداث افًٚبرة بدت ذات أمه ّٔ ٜـٌرة.
ّ
وؿٍ ٝتْهير ر ّده.

"ؿقيل فٍراين إّْٕ ٚشْرى ،ذم يق ٍم آخر".

ـِّمتف هذه ـ ٕٝٚبّْزف ٜافًه ٚافهل ؿذؾ ٝجمدّ د ًا ذم اهلقاء ّ
بٚدمٚه افٍهٔٚت
حترـ ٝذم احلٚل راـوق ٜبىريَق ٜموقحُ ،ٜحتقٚول
ظذ بًد أمهٚر ظديدةّ ،
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جٚهد ًة افرـض بنُؾ ظٚدي دون أن حتَقؼ ذفقؽ ،حتقٚول جمقدّ د ًا ؾههً ّثقر،
ٍ
وتهدر أصقات ً ٚذم ّ
فُّمت ؿق ّي ٜظذ إرض.
ـؾ خىقة ختىقه ،ٚـقؿع

دؾع حًٚب ضٚوفهف حمرج ً ،ٚوشح ٛإٔٔه ٚمـ يده ٚوذم ٕ ّٔهف اخلروج مقـ

ادُٚن.
"إٔ ٓ ٚأرؽ ٛادٌٚدرة" ؿٚف ٝإٔٔه.ٚ
"فُّْل إٔ ٚأرؽ ٛبذفؽ".
أراد افرحٔؾ بٖهع وؿ ٝمـ هْٚك ،وبذل ؿهٚرى جٓده ّ
فئل يْيقر إػ
افٍهٔٚت جمقدّ د ًا ،وبًقد أن ابهًقد أمهقٚر ًا ؿِِٔقّ ٜ
بٚدمقٚه ادْقزل ،ظقٚود شقّمع
اخلىقات افثَِٔ ٜمـ خٍِف.
"إيرّ ،إهن ٚؿٚدم ٜمـ جديد" ،ؿٚف ٝإٔٔه.ٚ

مرة أخرى أمٚمف تهٍر مـ افهً:ٛ
افهٍ ٝفراهّ ٚ
"تَقل ؾراين أي يق ٍم هذا؟؟ مل ؿِ ٝيقم ً ٚآخر؟؟ ظِٔقؽ إٔق ٝأن حتقدّ د
مهك هق هذا افٔقم"
ومكة جدّ ًا ،ـّم فق ّأهن ٚذم امهحٚن فٌ ٓ ٜتهَْٓق ٚافٌهّق،ٜ
مَىقظ ٜافٍْس
ّ

وتريد أن تًِّٓ ٚفمخريـ ذم ٍٕس افقؿ ...ٝـ ٕٝٚهذه هل ؿقاظد افًٌِقٜ
إذ ًا ،وهذه افٍهٚة هل جز ٌء مـ افًٌِ ٜأيو ً ،ٚهذه افرشقف ٜافٌريٌق ٜإضققار،

مقع ظْٔٔٓق ٚادِٔئهقغ بٚفهق ّؿًقٚت وتًٌٓق ٚافهقٚدق وادقٗمل ،وافقذي يقدظق
ٍ
صخص آخر ،وإؽقرب
فِهًٚؤل ...مل َ ؿد ترؽ ٛبَْؾ افرشٚئؾ ظقو ً ٚظـ

أ ّهن ٚمًهًدّ ة فًٍِف إػ م ٓ ٚهنٚي ،ٜإمر افذي دؾًقف إػ ؾَقدان إظجٚبقف هبقٚ
تَريٌ ً ...ٚتًٚءل مع ًٍٕف ..ـؿ يُقن ظّرهٚ؟؟ مخً ٜظؼ؟؟ ظؼقيـ؟؟
أم ظؼيـ أفٍ ًٚ؟؟
وظع أن أذه ٛإػ ادًهنٍك
ظّهل متقت
"ؿقيل فٍراين إّْٕل ٓ أظرفّ ،
ّ
يقم ّٔ ً"ٚ
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ؿٚهل ٚوـٖن افًٚمل شْٔهٓل بًد شٚظهغ ،ؾّم افٍٚئدة مـ أن يِهَٔقٚ؟ بَٔقٝ
ادهحًّ ٜبِّح افٌك ظقـ وجٓٓق:ٚ
تِؽ افٍهٚة شٚـْ ،ٜواخهٍ ٝابهًٚمهٓٚ
ّ
ظّهؽ"
"مًُّْٔ ٜ
"ًٕؿ مًُْٔ."ٜ
ثؿ رـو ٝجمدّ د ًا بجدي ٜأـز وهظق ٜأظقذ ،مل تُقسث هقذه ادقرة إػ
صُِٓ ٚوهل ترـض ،ومل تُِػ ًٍٕٓ ٚبهًديؾ ثقب افًقٌٚح ٜافقذي ـقٚن
يهٖرجح مًٓ ٚوهل متيض منظ ً ،ٜمل تُسث فمخريـ ،ومق ٚؿقد يُّقـ أن
ينٚهدوه مـ جًده.ٚ
افًّ ٜإيع ،يٌِقؼ ظْٔٔقف مهخق ّٔ ً
ل ؾقراين ،ذم ووقً ّٔٚت
ذم ادًهنٍك مع ّ
ٍ
هجّق ٜمقـ
محّٔ ٜذم مْىَ ٜافُثٌٚن ،ؾراين تهًد وهتٌط برت ٍؿ واحقد مثقؾ

ٍ
ٍ
بًْػ دون هقادة ،خ ّٔؾ فف ّأهن ٚمًْقج ٌٜ
أمقاج داؾئ ،ٜصقر ٌة أمىرت خم ِّٔهف
مـ جِد حٔقان يزق حت ٝوقء افَّر ،وتهًُّر هذه افهققرة اجلِٔق ٜـِقّم
شّع افوجٔ ٟادههٚيل مـ حقفف ،ؾههداخؾ افهقر داؾً ٜإ ّيٚه فِهًٚؤل :مٚذا
افًّ ٜإيع؟
يًرؾقن هؿ ظـ إمل ..ظـ أمل ّ

ومل يهُ ِّؿ أحدٌ ذم هذه إثْٚء ،وٓ حهّك وافده.
"بؿ تٍ ُّر؟" شٖف ٝوافدتف ومه ٚخيرجٚن مـ افٌرؾٜ
"أؾُّر بٌٌٚئل!" أجٚب وافده.
"مل تَقل هذا؟"
"ٓ أدري"
افًّق ٜبقغ صقٌٚح
مل يَدر أحد ظذ ؾٓؿ افنظ ٜافهل تدهقر هبق ٚحقٚل ّ

ومًٚء هذه إ ّيٚم ،أمر أصٌف بٚفرظ ٛأو افهحدّ ي .بٌض افّْير ظـ مٌٚفٌٚهتٚ
افقاوحٓ ٜشّٔم ظْدم ٚتَقل م ٚهق أصٔؾ!!
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"إّْٕل أحٌؽ ...رؽؿ ّ
ـؾ رء فُّْْل ٓ زف ٝأح ٌّؽ" ؿٚف ٝوهل تْير
إػ أبٔف.

"فُـ م ٚافذي ؾًِهف إِٔ ٚ
فؽ؟"
ثؿ ترـهْقل وحٔقد ًة ذم هقذه
"مٚذا ؾًِ ٝإٔٝ؟؟؟ ـْ ٝدائ ًّم ختجؾ يبّ ،

تهًذب ـّم ّ
افَري ٜافَذرة ،هذا م ٚؾًِهف يب ،وإٔ ٚأريدك أن ّ
ظذبهْل"
أصٚهب ٚافْدم مم ٚؿٚف ،ٝثؿ صّه.ٝ

شحٌ ٝيده ٚمـ حت ٝافٌىٚء ،وهل تنًر بٚفزد ومدّ هتٕ ٚبٔف ،افهَىٓقٚ
وأمًؽ هب ٚظذ افٍقر وهق جريح وخجققل وأمحقر ـٚفَرمٔقد ،وذم بوقع
حليٚت ظـ ضريؼ افهلمس وافْيرات مًح ٝفف ّ
ـؾ م ٚتِ ٍّي ٝبقف فِهقق،
وحٚوف ٝإٓنٌٚل بٖمر آخر ،أجٚب وافقده بْقزة ضًٌٔ ّٔق" :ٜهقؾ تريقديـ
افْير مـ افنٌٚك ،يُّْْ ٚتَري ٛافنير إن ِ
صئ."ٝ
ّ
حرـقا افنير بٚدمٚه افنٌٚك بًد أن ؿٌِق ،ٝوبقدا إمقر ـّٖٕقف اخلىققة
افًّ ٜإيع مًٕٚٚهت.ٚ
افهٚفٔ ٜمـ افْٓٚر ،خىقة تْز ّ
أؽّض ظْٔٔف ؿِٔ ً
حتققل إػ شقّْٔم شققداء صقٚمهٜ
ل فُٔهنػ أن دمٚؽف ّ
تٍهؾ منٚظره ظـ أؾُٚره ـِ ّٔ ً.ٚ
تق ّؾٔ ٝذم ادًٚء افثٚف ،ٞط ِّقٕٚ ٝئّق ٜبًٌقٚض ،ٜواـهنقٍقا مقهتق ٚبًقد
ـٖهنّ ٚ
تٌط ذم ٕقمٓ ٚـٚفًٚدة.
ظؼيـ دؿَٔ ٜمـ آظهْٚء هبّ ،ٚ
ـؾ ٍ
ّ
رء أوحك بًٔد ًا ،حرارة افنّس وأصقات إمققاج مقـ ذؾقٜ
افٌٔ ٝافهٍٔل افذي اشقهٖجروه فَوقٚء اإلجقٚزةّ .
ـقؾ واحقد مقْٓؿ بقدا
فُـ جدار ًا جًٌق ّٔ ً ٚومه ّٔق ً ٚـقٚن
وحٔد ًا ،رؽؿ أهنؿ مل يٍسؿقا ذم ذفؽ افٔقمّ ،
يٍهؾ بْٔٓؿ ،وافُِّمت ذم إحٚديق ٞادنقسـ ٜضٍق ٝذم اهلققاء ظٚئّق،ٜ
أصقاهتؿ ؿٚمت ٜمَهًْ ٜمتٚم ً ٚبٚدقت ،وحرـٚهتؿ مهوٚمْ.ٜ
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أبِغ وافده إٔف يريد اخلقروج فُقل ّ
يهّنقك ،أرشقؾ رشقٚف ٜمقـ هٚتٍقف
فريٍرو ،وأخرى فهٔخٚس ،ـٕٚقا ذم افرصٔػ افٌحري.
إهٚبهف رؽٌ ٜذم أن يًهىٔع افقثقق بٖصدؿٚئف ،فُّْقف يقدرك ّأهنقؿ فًٔققا
أصدؿٚء فف ،ؾِؿ ِ
يْق إخٌٚرهؿ بٖي رء.
افهٔػ ،ؿٌؾ اخلروج مـ ادْزل حٌس ًٍٕقف ذم
ثلث ٜأ ّيٚم بَٕٔٓ ٝهٓٚء ّ
احلّمم حمٚوًٓ افٌُٚء دون جدوى ،صًر أن م ٚشَْٔذه ؾً ً
ل هقق ظقزة ًٍٕقف،
ّ
افًّ ٜإيع ،مأل هذا افَرار ـٕٔٚف ـّم فق إّٔف اـهنٚف
وظدم إخٌٚر افٍهٔ ٜبقؾٚة ّ
خٚرج ظـ افقاؿع ،حيهٚج إػ إٓهٌٚه وافسـٔز.
ٌ
تٌروا بًض افقء هؿ أيو ً ،ٚهذا مٚ
بٚبِق ،مٚرـقس ،تٔخٚس وريٍرو ّ
اـهنٍف فدى آفهَٚء هبؿ ظذ افرصٔػ افٌحري ،ازداد ٍٕقٚؿٓؿ ودهقٚؤهؿ،
هق حهّك ذفؽ احلغ فىٚد ٚظرف حدود ذـٚئف ،فُّْف أن ينًر بٖن ؿدراتقف
افًَِٔ ٜتهْٚؿص وتهوٚءل أمٚمٓؿ .وؾجٖة وجد أن ريٍرو مجٔؾ وؿققي إػ
حد أشىقري.
ِ
"أيـ ِ
ٕنٚهدك مْذ مخً ٜأيٚم؟؟"
ـْ ٝأ ّيهٓ ٚإمرة؟؟؟ مل
"ذم ادًهنٍك"
شًٖٔفقٕف أن دٚذا ...ـٔػ شٔجٔٛ؟؟
"دٚذا؟"
ظّهل!! فَد مٚت ٝهذا ادًٚء"
" ّإهنّ ٚ
بهؼ تٔخٚس
"ر ّبٚه" ظ ِّؼ بٚبِق

ٍ
شٍرة منٗوم – ٜؿٚل وهقق ينقر
"مٚت وافد هذا مْذ صٓريـ أيو ً ٚذم
إػ مٚرـقس – ـٚن رج ً
ل مَرؾ ً."ٚ
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ٌ
"ـٚن دائ ًّم رجق ً
مَقرف وم ّٔق "ٝظ ِّقؼ
رجقؾ
ل مَرؾق ً ،ٚأ ّمق ٚأن ؾٓقق
ٌ

تٔخٚس.

يهٍقه مٚرـقس بُِّ ٜواحدة ،جِقس وهقق يْيقر إػ افٌحقر مقاؾَق ًٚ
مل ّ
وّْ ّٔ ً ٚظذ ادحٚدث ،ٜدون افرؽٌ ٜبٚفدخقل ذم تٍٚصقِٔٓ ،ٚاشقهىٚع ذم هقذه
احلًٚس داخؾ مٚرـقس ،افذي تكف دائق ًّم بجد ّيقٜ
افِحي ٜرؤي ٜافىٍؾ ّ
وؿ ِّ ٜـلم ٕٚوجغ.
"وجدوه ذم افًٚؿٔ ،ٜيٌدو إّٔف ظِؼ ؾسة مـ افزمـ ذم افٌحر حهّك ؿقذف
بف بٚدمٚه افنٚضئ ...حهّك افٌحر مل يُـ حي ٌّف" ،ؿٚل تٔخٚس.
ابهًؿ مٚرـقس.
مُ ٞمًٓؿ حقايل افًٚظهغ ذم ذفؽ ادًٚء ،ورؽؿ أهنقؿ مل يًققدوا إػ
مقوقع ادقت ،إهٚبف إحًٚس ؽري ٛوؽدت ظٔقٕف صٍراء افِققن ٓمًقٜ
متٚم ً ٚـٚفُثٌٚن وافهْقبر .فِهٌٔ ٜضريَ ٜذم افهًٌر وافًخري ٜؿٚشٔ ٜوحزيْٜ
مل َير مثِٓ ٚؿط ،مل يٍٓؿ مل ـٚن هق مًّ ّٔ ً ٚبٚجلٓؾ إػ هذا احلقدّ  .ضقريَهٓؿ ذم

ؾٓؿ ادقت بدت مًِ ّٔ ٜوٓ ختهِػ ظـ تِؽ افهل ؾّٓقا مـ خلهل ٚاجلْس.
ادقت فدمؿ رحِ ٜمؼوظ ،ٜيُّْٓؿ إٓهَٚل ذم ربقظٓ ٚبحر ّي ٜواحلقديٞ
ظـ تٍٚصِٔٓ ٚووصٍٓ ٚحهّك ،وأيو ً ٚمتّْٔٓ ٚفمخريـ واخلقف مْٓ ،ٚفُقـ مل
مًْك مٍٓقم هل .ٚـٚدًهٌَؾ افذي ـٚن بٚفًٌْ ٜهلؿ
يُـ بَّدورهؿ إجيٚد أي
ً
جمرد ًا مـ ادًْك .بٚبِق ومٚرـقس وتٔخٚس وريٍرو مل يّهُِقا أي ؾٓؿ دقٚ
ّ
هق أبًد مـ يقمٓؿ.

هؿ إمراء ذم ؿريهٓؿ افر ّث ٜافهل تًٔش صقٍٔ ً ٚومتققت صقهً ٚء .أصقٌحقا
رج ،ًٓٚأو ٕٚوجغ ظذ ضريَهٓؿ تِؽ ...ذـقر ًا مْهكيـ.
أربًهٓؿ ينٌٓقن أخ ً ٚاؾساو ّٔ ً ٚأو خت ِّٔ ّٔ ً ٚفىٚد ٚحِؿ بف ،حيًـ ؾٓؿ احلٔٚة
وجقإٌٓ ٚاديِّ ،ٜويهّهّع بٚفهٍٚؤل ذم أصدّ افِحيٚت صًقب.ٜ
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مل ينًر إٔف خمدوع مًٓؿ ،شٚروا ّ
بٚدمٚه افٌحر ،وذم افىريؼ رؽ ٛفقق ّ
أن
أحد ًا م ٚيراؿٌٓؿ مـ بًٔد ،يهٖمِٓؿ مجًٔ ً ٚمـ ثَ ٛصٌر ويَقل ٓ :أريد أن
أصٚدف هٗٓء فٔ ً
ؾرظل.
ل ذم صٚرع
ّ

يهًرؾقا ظِٔف مـ بًٔد ،و ّدق ٚاؿقسب مقْٓؿ
أحد م ٚراؿٌٓؿ ؾًلً ،دون أن ّ

ادًقؿ ،ٜوافهقل جًِق ٝمقع بقٚؿل افٍهٔقٚت ذم افًقٚؿٔ،ٜ
تٌغ فف ّأهن ٚافٍهٚة ّ
ّ
بزي افًٌٚح ،ٜؿدمٚه ٚمٌ ِِّهٚن ومِٔئهٚن برمؾ
رشقف ٜافًه .ٚمتق فقحدهّ ٚ

ضقاؾهٓ ٚافوخّ ٜوهل مٚزاف ٝمٍْقخ ،ٜصًر هقق بٚحلٔقٚء
افٌحر ،حٚمِ ًّ ٜ
تهقر ّ
وخٚصق ،ٜؾٓقل افهقل
أن هذه افٍهٚة تًرف ظْف أمقر ًا صخهق ّٔ ًٜ
ّ
ّٕٕف ّ

افني افقذي  -ومقـ ادٗـّقد ُ -ذح بهٍٚصقِٔف
ـ ٕٝٚصٚهد ًة ظذ احلدث ّ
ادْٓٔ.ٜ

وؿٍ ٝذم وجٓٓؿ
"أيـ تذهٌغ ي ٚمٚريهٚ؟" ،شٖهل ٚريٍرو
"إػ افٌٔ ،"ٝأجٚب ٝوهل تْير إفٔف بثٌٚت
"هؾ تًرؾٚن بًوُّم؟" شٖل ريٍرو
"بٚفىٌع ..ؾٓق ظنٔؼ ؾراين" ،وهل تنر إفٔف
"أحَ ً ٚم ٚتَقفغ؟" ،ظ ِّؼ تٔخٚس
تًّل هذا؟"
"ؿٚف ٝؾراين إٕف داظٌٓ ٚؿرب افُثٌٚن ..مٚذا ّ

بحجَٕٚ ٓ ٜش ؾٔٓق ٚوبًدائ ّٔق ٜادْهكق ،مق ٚمل يقسك جمقًٓٚ
وهل تؼح ّ

فِنؽ فدى أحد ،خهقص ً ٚبًٌٕ ٛيراهت ٚافلشً ٜوادهحدي.ٜ
"ح َّ ً ،ٚمع إمرة؟"
"ومٚذا ظْؽ ي ٚمٚريهٚ؟ ـؿ ظنَٔ ً ٚفديؽ ذم هذا افهٔػ؟"
"اثْٚن"
"وهؾ هؿ جٔدون أم شٔئقن؟"
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"أحدهؿ شٔئ وأخر ج ّٔد"
"وٕحـ؟" ،شٖل ريٍرو
"إٔهؿ ش ّٔئقن!" ،أجٚبهف بجد ّيٜ

ٍ
ؾخقر إػ افٌٔققت ادْخٍوق ٜادقجققدة بًقد
ثؿ صٚهدوه ٚمتيضق بُقؾ
افًجٚدة احلّراء يقم اؾههٚح افًرض.
افًٚؿٔ ،ٜـٖهن ٚمم ّثِ ٜمتق بدٓل ظذ
ّ
ّ
"إير هلّ ،ٚإهن ٚحت ٛموٚجً ٜافنق ٌّٚن أـثقر مقـ ح ٌّٓق ٚفِىًقٚم" ظ ِّقؼ
تٔخٚس.

"هذا إػ حغ أن تهزوج ،وبًده ٚشهحدث ادهٌٔ."ٜ
افرب افذي ذم افًّقات ،أن تًّع صقيت افقذي
أتيع إفٔؽ أمّ ٚ
" ّإين ّ

يْٚجٔؽ بٚدٌٍرة وافًّح ،مـ هقذا افقذي يَقٚوم ظٍققك؟ إٔق ٝيق ٚمٌْقع
افرمح."ٜ
ّ

افهٍ ٝإػ يًٚره ؿِقٔ ً
ل ؾقجقد افْقٚس جمهًّقغ ،مل يهجقٚوزوا افًؼقة
ٍ
ٍ
فًِّ ٜإيقع ،وهقذا ٓ يًهقز
أصخٚص وافداه وإٔٔه ٚومخً ٜأو شهّ ٜأصدؿٚء ّ

اجهّمظ ً ٚبحؼ.

اوىروا إػ افذهٚب هؿ إًٍٔٓؿ إػ افًقق ذم افهٌٚح فؼاء ادلبس،
ّ

ؾٓؿ مل حييوا مًٓؿ مـ ادديْ ٜشقى ملبس افًقٌٚح ٜوؿّهقٚن افٌحقر،
حدث ذاء ادلبس ـٚن مزظج ً ٚفِجّٔع بحد ذاتف .ؾّـ صٌف ادًهحٔؾ أن
ّ
ادحلت افًٔٚحٔ ٜافَِِٔ ٜادْهؼة ذم افَري ،ٜبقؾ
جيدوا م ٚيْٚش ٛاحلداد ذم
بٔض وؾرح.ٜ
ظذ افًُس مجٔع ادلبس ٌ
افًّ ٜإيع" ظ َِّ ٝوافدتف.
"شْرتدي ملبس بٔض ،هذا ـٚن فًٔجّ ٛ
ٍ
ظرس ٓ ذم مٖتؿ" ؿٚل وافقده ،وؾًق ً
ل طٓقروا ٓحَق ًٚ
"شْيٓر ـْٖٕ ٚذم
ـذفؽ.
ٚفًّ ٜإيع ،ؾٌٚدرت هيره ٚوأيَيهف
مل تْؿ إٔٔه ٚضقال ا ّفِٔؾ وحِّ ٝب ّ
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"ٓ أشهىٔع افْقمّ ...إين خٚئٍ"!ٜ
"م ٚافذي خئٍؽ؟"
افًّ ٜإيع"
" ّ

ضرذم ثقهب ٚإبٔض
يداه ٚأصٌف بَىًهغ ؿىْٔهغ صٌرتغ مً َِّهغ ظذ
ّ

افذي فـ تًٌِف بًد ذفؽ ظذ إرجح .بًٔد ًا ظـ ظّرهّ ٚ
ضققرت
ؾ٘ن إٔٔهقّ ٚ
أشِقب ً ٚؽٚمو ً ٚودؿَٔ ً ٚفهُقن أؿرب إػ اخلراؾ ٜمـ افقاؿع.
ذم اجلْٚزة ضِ ٛوافده ؾهح افهٚبقت فِّقرة إخقرة ،وهْقٚك صقٚهدوا
افًّ ٜإيع ،وافهٍقا حقهل ٚـّم فق أهن ٚـ ٕٝٚبئقر ًا ،وجٓٓق ٚبقدا ـزهقرة
وجف ّ
ٍ
ؾُر ذم ؿرارة ًٍٕف" :فَد مٚت ٝؾًق ً
ل...
دوار
ّ
صّس بديْ ،ٜصٚحٌ ً ٚوضري ًّ .ٚ
ّإهن ٚحََٔ."ٜ

افهٚبقت ٌ
ومىع بٚفِقن افٌْل افًًع ـَىً ٜوخّ ٜمـ افًُٚـر،
مجٔؾ
ّ

إٔزفقه مـ افًٔٚرة واؿسب اجلّٔع فًِّٚظدة ،فُـ إمر مل يُـ رضور ّيق ًٚ

ٕن فِهٚبقت ظجلت ،وٕن شٚئَل افً ّٔٚرة تُ ٍِّقا بحِّف مـ افًُْٔ ٜإػ
ادَزة ادجٚورة بحرؾٔ ٜظٚفٔ ،ٜوبًّٚظدة أدوات خٚص ٜصٌِ ٝاجلّٔع ظـ
افهٚبقت ًٍٕف ،وهؿ يهٖمِقن تِؽ افهَْٔٚت ادثرة.
"إن روحل تٌح ٞظْؽ أم ٚافرب ـّم تٌح ٞافئٌق ٜظقـ يٌْققع ادقٚء،
افرب احلل ؾْٔ ،ٚمهك شٖدخؾ ٕراك؟"
روحل طّئ ٜفَِٔٚك أمّ ٚ
اصهؿ روائح اههزاز افُِّمت افهٚدرة ظْٓؿ دون افُثر مـ إحٚشٔس،
ؾٓق مْذ إمس مل ينًر ّإٓ بٚفهوٚمـ مع إٔٔه ،ٚأمًؽ يده ٚخلل اجلْقٚزة
افهل تَدم ٝبٌطء ٕحق افَز ،بٚؿل احلند إٌّقس ذم تٍُقر ظّٔقؼ ،فَقد
ـٕٚقا ذم افهػ إول مرتٌغ بنُؾ ؽقر مْقهيؿ ،أ ّمق ٚذم افهقػ إخقر
وارتهقا مع بًوٓؿ افًٌض.
افًّ ٜإيع
ّ
ؾهُٚتػ أصدؿٚء ّ
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شٚر افُٚهـ خِػ افهٚبقت بهَقى ،واشسق اجلّٔع افْيرات إػ افٌَقر
مـ حقهلؿ .بّْٔم هقق مل يٍْقؽ يقرى ًٍٕقف ذم منقٓد مرـّقُ ٛأظقدّ مًقٌَ ًٚ
افًّ ٜتٚر ًة ،ثؿ يًقد فٔنًر بقٖن إمقر مًقد
ـّنحٔ ٜمرتٌ ،ٜحيس بّقت ّ
وؾرح ،وبًده ٚتًقد اجلد ّي ٜخٚفٔ ٜمـ إحٚشٔس.
خ ّٔؾ إفٔف أن أحد ًا م ٚبغ احلغ وأخر ـٚن يَٚضع ظّد ًا ،هذا افًقرض
افراؿص دون أي تزير ،افهزير افقحٔد هق :أن افًرض إهٓك.
ّ

ر ّدد وافدهِّّ ًٕ" :ؽ أيهٓ ٚإخق ٝافًزيقزة إيقع إػ اه افَقٚهر افقذي

ـقٕؽ مـ افىغ ومـ افساب".
خَِؽ ،فهًقدي إفٔف ـّم ّ
اوىروا
ثؿ ووًقا تٔجٚن افزهقر ظذ افَز ،وبّم أهن ٚمل تهًع ذم احلٍرة
ّ
إػ وٌىٓ ٚؿِٔ ً
ل ؾٍَدت إٔٚؿهٓ ٚظذ افٍقر.
ثؿ أوٚف" :وأن وؿد إٍهِ ٝروحؽ ظـ جًدك شههقًد دلؿقٚة
ادلئُ ،ٜشههًد فًٔهٌَِٓ ٚجٔش افنقٓداء افُقرام وشهحنقد مقع مجققع
ادٌٍقر هلؿ فهًهٌَؾ روحؽ جقؿٚت افًذارى ادُ ِّلت بٚفزهقر ذم صقدر
افراح ٜإبدي ،ٜفٔحّقك مقـ افيقلم ومقـ هلق ٛافْقٚر ومقـ أن يهقٌٔؽ
افًذاب ،ؾَِٔٓقر افنقٔىٚن ويًهًقِؿ ذم حمٚـّهقؽ ادهقحقب ٜبٚدلئُق،ٜ
وفٔٓرب إػ ؾقى افِٔؾ احلٚفؽ ....آمغ".
إٔٔه ٚـ ٕٝٚأول مـ رمك حٍْ ٜمـ افساب ،مْ ٍّذ ًة تًِّٔمت أمٓ .ٚثؿ تًٌٓٚ
افًّ ٜإيع ،ثؿ ٕيروا إفٔف وهق يّق بٚدمٚه ـقمق ٜافقساب
وافداه وأصدؿٚء ّ
افًّ ٜإيع تىٍقا وتىقف ؾقق رؤوشقٓؿ
ادجٚورة فِحٍرة ،ؾنًر أن روح ّ
ـٖهنق ٚتًق ِِّ ٝمقـ افَقز وراحق ٝتىقر بقغ
فِّرة إوػ مْذ أن مٚتّ ،ٝ
ّ

إصجٚر ذم هقاء ادَزة ،منهٚؿ ٜإػ ًٍٕٓ ،ٚم ٚدؾًقف إػ افهٍُقر" :شقهٖيت
أن وشٖصًر بٕٚمل" ،وبَل شٚـْ ً ٚفزه ٜفُـ صٔئ ً ٚمل ِ
يٖت ّإٓ ادوٚيَ.ٜ
ّ
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تذـّر ج ّٔد ًا صًقر ادوٚيَ ٜافذي أحس بف ذم يديقف وهقق حيقزم إمهًقٜ
خلل ذفؽ ادًٚء ،ذم بٔ ٝظّهف ،افٌٔ ٝافذي فـ يًقد إفٔف ث ،ًٜ ٕٔٚوأصقات
افُثٌٚن افرؿَٔ ٜافهل شًّٓ ٚمـ افؼؾ ،ٜدخِق ٝأ ّمقف وؿٌِهقف بِىقػ ظقذ
وجْهف .مل ينٖ هذا افٔقم إٓهٓٚء ،حٔ ٞبدا ادًٚء ضقي ً
ل وإوققاء بٔوقٚء
ظٚمقدي ٜأيو ً .ٚـٚن حداد ًا ٕٚصً ً ٚوؿٚمت ً ٚذم ٍ
آن مً ً .ٚمل يهُ ِّّقا ذم ذاك افٔقم،
ّ
بدوا ـٖهنؿ إهَِقا إػ افنهٚء ؾجٖةً ،وأثَؾ ـقؾ مقْٓؿ ذم مهقمقف وافهزامٚتقف
افًّقٜ
افنخهٔ .ٜبٖؾقاه مٍَِ ٜتقاصِقا مع بًوٓؿ افًٌض ،ظٚصقا مقت ّ
ٍ
بهُٚتػ فُـ ّ
ـؾ بٖشِقبف.
إيع
جيّع أؽراوف فقوًٓ ٚذم احلٌَٔ ،ٜر ٌء مـ
بدأ ينًر بّقهت ٚظْدم ٚـٚن ّ

أحس بّٖٕف خمدوع ،فٔس مـ ؿٌقؾ
اإلثٚرة ظديّ ٜاجلدوى ،ادّزوج ٜبٚفَٓرّ .
وافديف بٚفهحديد ،إّّٕم مـ ؿٌؾ اجلّٔع .اشهقؿٍهف هذه افٍُقرة وراح يهٖمِٓقٚ
ـٚدجْقن .بًد حليٚت خجؾ مـ ظدم ؿدرتف ظذ افٍٓقؿ ،مق ٚافقذي ؾّٓقف
حهّك أن؟ مل يّهِؽ أي جقاب .اخلداع ر ّبّم ،تِقؽ افقريح افهقل ظهقٍٝ
ّ
ّمرس ظِٔف افًْػ،
بُؾ رء ،وأودت بف إػ زاوي ٜافقجقد .أراد ؾجٖة أن ُي َ
ظّهف.
أن تٌهًِف هذه افُثٌٚن بَوّ ٜواحدة ذه ،ٜـّم حدث مع ّ
إهٓك افهٔػ ،شرـٌقن ؿىٚر افًقدة ؽد ًا إػ ادديْ ،ٜفُـ هؾ شْٔهٓل
ـؾ هذا بًٌٚضٜ؟ ٓ يُّـ أن يُقن إمر هُذا!
ـه ٛرشٚف ٜفريٍرو :شٖرحؾ ؽد ًا ،هؾ ِٕهَل مًً ٚء؟

تؿ إرشٚل افرشٚف ٜوخرج افيرف ادرشؾ مـ صٚصق ٜهٚتٍقف افهقٌرة،
وبًد ٍ
ثقان ؿِِٔ :ٜبٚفىٌع أيهٓ ٚإمرة.
أراد أن يؼب اخلّر ،وأن يهًٚضك ادخدّ رات ،أن يًٍؾ أي رء يدؾًف
قًػ
قذر ووق ٌ
إػ إمقٚم .وققٚيَهف ـثقر ًا ضريَقق ٜوافديققف ذم ظقٔش إمل ،حق ٌ

وإًُٚر ...بُك وافده ؿِٔ ً
ل ظذ افؼؾ ،ٜوراؿٌف هق مـ ص ٌّٚك ؽرؾهف ،تٖمؾ
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تنْجٚت طٓره ادْهيّ ٜوهق يًقح ٛإٍٔٚشقف إػ افققراء ،وجٓقف مل يُقـ
واوح ً ٚفُـ افهجٚظٔد ؾٔف مرئٔ ٜمـ افًٌٔد ،مل تهٌر ٕيرتف ظقـ تِقؽ افهقل
راؾَهف ذم ادَزة .أ ّم ٚهق ،ؾزوده شٌ ٛفف ظدم آرتٔٚح ،ـقٖن أحقد ًا حَْقف
ٍ
ٍ
بققء أبقد ًا،
بٍروس أـًٌف مْٚظ ٜوحه ٜٕٚظجٌٔقغ .ذم افقاؿقع مل ينقًر
وظدم افنًقر هذا بحد ذاتف ـٚن حٚف ٜتدظق إػ إٓزظٚج وافَِؼ.
ظٚش افًٚظٚت افثلث تِؽ ـٖن أمر ًا م ٚـٚن يًدّ فقف ،أو ـٖٕقف شقٔ ِ
َدم
ُ
ظذ ؾًؾ أصٔٚء جديدة مل خترج مـ خمِٔهف إػ ح ّٔز افقاؿع ؿط.
ظّم ظٚصف مـ حٔٚتف حهّك أن ،رؽؿ افزاظ ٜافهل ّ
حتذ هب،ٚ
مل يُـ راؤ ًّ ٚ

جيرب افزود ؾّٔم شٖٔيت مـ إيٚم ،وأن يُقن أـثر فٔقٕ .ٜـ ٕٝٚهذه
ؿرر أن ّ
ّ

افًّ ٜإيع
إؾُٚر تًجٌف ـٌّٔ ٜتدخؾ رأشف وتًهَر ؾٔف ،ـّم دخِ ٝصقرة ّ
إػ رأشف ظْدم ٚؾهحقا افهٚبقت.
"فُـ أحَ ً ٚشهخرج؟" شٖف ٝأمف
"ًٕؿ"
"ـٔػ بٚشهىٚظهؽ ؾًؾ ذفؽ؟"
تٌَ ٝفديف بًض ر ّدات افًٍؾ افىٍقفٔ ،ٜفُّْف اشهدرـٓ ٚخقؾ ً ٚمـ أن ٓ
يدظقه خيرج.
"شٖخرج ؿِٔ ً
ل ؾَط"
"دظٔف يًٍؾ م ٚينٚء" ظ ِّؼ أبقه
بًد أن خرج إػ افنٚرع توقٚظػ افنقًقر بقٚفزود فديقف ،رأى ًٍٕقف
ـُّ ًّ ٛمـ افثِٓ ،ٟشّٔم أن إٔٔه ٚـ ٕٝٚؿقد راؾَهقف إػ افٌقٚب ضٚفٌق ٜمْقف
اصىحٚهب ،ٚفُْف أزاحٓ ٚمـ ضريَف دون أن جئٌٓ.ٚ
"ؿؾ يل ؾَط أيـ إٔ ٝذاه"ٛ
"ابهًدي".
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اجهّع بٚفهٌٔ ٜظْدمّ ٚ
حؾ افِٔؾ ،و بّم إٔف يقم افًقٌ ٝؾٚحلٕٚقٚت مِٔئقٜ
مهْقع مقـ
ؿٚرب ظّلق
بٚفْٚس ،وتنُؾ خ ّى ً ٚضقفٔ ً ٚظذ افنٚضئ ـٖهنٚ
ٌ
ٌ
إوقاء يًز افٌحر فٔلً.
"ؽرق هٌْ ٚ
ضٍؾ ذم افهٔػ ادٚي" ؿٚل ريٍرو
مل يهٖٕؼ أحد فِٔهٓ ٚشقاه ،هذا م ٚدؾًف فِنقًقر بٚفًقخٚؾ ،ٜـقّم فقق إٔقف
بزي بحٚر ،واجلّٔع مـ حقفف يرتدون ثٔٚب ً ٚمرحي .ٜمل يً ِّؼ أحد ظقذ
مهُّْر ّ
م ٚؿٚفف ريٍرو
"شسحؾ ؽد ّا إذ ًا؟"
"أجؾ يقم ٍ
ؽد"
"حًْ ً ٚإذ ًآ ،بد مـ أن ٕحهٍؾ بقداظؽ"
"ٓ رضورة فذفؽ"
ِ
وإٔ ٝإمرة افهل ـ ٕٝٚتريد ـن إٔقؾْ ٚبحجر"
"بذ ضًٌ ً ،ٚـٔػ ٓ
وحؽ اجلّٔع .ظٚد ًة م ٚـٚن يوحؽ فًِّٚيرة ،وهق ينقًر بٚإلهٕٚقٜ
ؾهك يًج ٛاجلّٔع وخينك مقـ أن ٓ
ؾهك مٓذب جد ًا ذم ؿرارة ًٍٕفً ،
ٕٕف ً
يًج ٛافْٚس ،صخهٔهف مٌْٔ ٜتَريٌ ً ٚظذ هذه افثْٚئٔ.ٜ

هقدف
ؾٓؿ ذم هذه افِحي ٜحََٔ ٜأن ـؾ مق ٚصقًْف ذم حٔٚتقف ـقٚن فقف
ٌ
واحد :أٓ وهق أن يًج ٛأخريـ ،أو يهٚب بٚفرظ ٛمـ أن ٓ يًجٌٓؿ.
افًّق ٜإيقع مل ينقًر بيقورة ملضٍقٜ
ّإٓ أن هذا شٔهٌر أن ،ؾًٌد وؾٚة ّ

أحد ،وٓ حهّك مراظٚة ذاتف هق ،ؾّم بٚفؽ مقع بقٚبِق وتٔخقٚس ومقٚرـقس
وريٍرو .وؾقؿٓ ٚصًر بٖٕف مل يًد حيسمٓؿ ـثر ًا ..ؾٚجلق أصقٌح مهققتّر ًا ومل
يًد مًِٔ ً ٚـّم ـٚن.

ابهٚظقا زجٚج ٜمـ افؼاب وجًِقا ذم افًٚؿٔ ،ٜوأحي تٔخٚس بًض
ادخدرات ؾهْٚوفقه ٚأيو ً ،ٚوبدأ افًْػ احلََٔل مـ هْ ٚبخجؾ ،ـقٖن دمقف
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خيهِط بدمٓؿ هْٚك ،امهزج افُحققل بٚدخقدّ رات ذم رأشقف فُّْقف مل ينقًر
بٚفثَؾ ،إّّٕم بٚفزود افقاثؼ ،ـهٔٚد ئًىر ظذ ثّمفهف وظذ بْدؿٔهف بَقة.
"أفـ تق ّدع ؾراين؟"
" اترـف ي ٚرجقؾ ،أٓ تقرى إٔقف ظقذراء أـثقر مقـ ؾهقٚة ذم اخلٚمًقٜ؟؟؟
مرة واحدة ..هل مل تًرف حهّك ـٔػ شهٌدأ مًف"
اشهخدمهف ؾراين ّ
ـٕٚقا هؿ ظٚفَغ ذم خمٚف ٛافندّ ة ،هنوقا مـ رمؾ افٌحر فٍَٔققا ؿقرب
افًٚؿٔ ،ٜصًدت ادخدّ رات إػ رؤوشٓؿ أـثر ـّمء افّْقٚر ،رمقك مقٚرـقس
زجٚجٕ ٜحق ادٚء ثؿ افهَط واحدة أخرى.
"هؾ ترون هذا افَٚرب هْٚك؟"
ورمك بٚفزجٚج ٜافث ٜٕٔٚبَقة ،ؾٚرتىّ ٝبٚفرصٔػ
"اصّ ٓ ،ٝتُرره ٚمـ جديد"
"إمر شْٔهٓل افٔقم وافِِٔ "ٜؿٚهل ٚبحزم
أتك جقابف مهٖخر ًا ؿِٔلً ،شٚؾر هذا اجلقاب ذم أظهقٚب جًقّف ـ ِّٓق،ٚ
ومر بًّدتف ودمٚؽف .بدت ـٖهن ٚرؤي ٚأـثر مـ ـقهن ٚجقاب ً ٚأو ؾُقرةً .رؤيقٚ
ّ
ؽٚمو ٜذم وشط هذا افِٔؾ افقذي تًقَط دؿٚئَقف ذم افيقلم( ...إن إمقر
شْٔهٓل افٔقم وافِِٔ.)ٜ
"م ٚافذي شْٔهٓل افِِٜٔ؟"
"شٖمٚرس اجلْس افِِٔ"ٜ
"فُـ مع مـ؟ مع ؾراين؟"
"ٓ مؿ ..مع أي ٜؾهٚة"
إهه ٛـٌىؾ أشىقري ووؿػ ذم وجف افٌحر ـّم فق إٔف يقاجقف جٔنق ًٚ
مهٖجج ً ،ٚيَْهف ؾَط بًض ادقت وافٌْؾ مـ حقفف دآزرتف ذم محِهف مهًدّ دة
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إبًٚد هذه ،وافهل إٍُّ ٝفِحيٚت ظـ ؾُرة ادوٚجً ٜواتهِ ٝبنقُؾ
وثٔؼ بٚفهِّؽ.
"ٓبد مـ إجيٚد افٍهٔٚت" ؿٚل بٚبِق
" ُــ ذم أحد ادَٚهل"
"هٔ ٚبْ."ٚ
موقا بهّ ٝـؾ يٌقص ذم أظّمؿف ،حهّك أن ضًٌٔق ٜافَريق ٜافٍٔزيٚئٔقٜ
خوً ٝفهٌر م ،ٚتراءى فف أن مجٔع افْٚس اجلٚفًغ ذم ادَٚهل واحلٕٚقٚت،
وافْٚس افقاؿٍغ ؿرب افًٚؿٔ ٜوافذيـ يّنقن ذم افنٚرع ،وافْقٚطريـ مقـ
افنٌٚبٔؽ ادوٚءة ،مجًٔٓؿ خٚوًقن افرؽٌ ٜواإلحًقٚس ذاهتقّم ،مًقذبقن
بل حدود وظديّق افُرام .ٜحهّقك فقق إُٔقروا ذفقؽ وؿقدّ مقا فقف احلجقٟ
وإضروحٚت ،مجًٔٓؿ خٚوًقن حلٚف ٜإًًٓٚر افًهٌٔ ٜتِؽ.
صًقر بٖٕف ؿٚئد ادجّقظ ٜفِّقرة إوػ ،وأن جًقّف ظٌقٚرة
ؾجٖة إهٚبف
ٌ

ظـ أؿْٔ ٜمـ افٌو .ٛوحؽ مٚرـقس بهقتر وووع ريٍرو يده ظذ ـهٍف
ل إيٚه بنحْ ٜمـ تقتر ٍ
واص ً
ظٚل.
فُـ افٍهٔٚت مل َيُـ ذم أي مـ ادَٚهل افهل اظهدن اجلِقس ؾٔٓ.ٚ
ّ
"أيـ ظ ِّٓـ جيًِـ؟؟؟ محَٚوات"
ٕجدهـ"
"أيـ شٔذهٌـٓ ..بد أن
ّ
ظْٓـ شقٚظ ٜـٚمِق ،ٜوهقؿ حيقٚوفقن بٚئًقغ
مًًقرون بٚفرؽٌ ٜبحثقا
ّ
افهًرف ظذ جمّقظٚت أخرى مـ افٍهٔٚت ذم احلٕٚٚت ،وـٕٚقا ظقذ وصقؽ
اؾهًٚل منُِ ٜـٌرة ذم أحد إمٚــ افهل ضردوا مْٓ ٚذم افْٓٚي ،ٜامهزجقٝ
مهجّقد ًا
افنٓقة بٚحلََٔ ،ٜأم ٚاخلقف ؾِؿ يُـ حٚرض ًا ...بؾ ـٚن صقًقر ًا
ّ
مسؾً ً ٚظْٓؿ.

"ه ّٕٔ ٚذه ٛإػ افًٚؿٔ ،ٜوٕنًؾ افْٚر ذم أحد افزوارق" ؿٚل بٚبِق
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وذم ضريَٓؿ صٚهدوا مـ بًٔد ًّ
طل موىرب ً ٚيّق ٕحقهؿ ذم افيِّٜ
"إهن ٚمٚريه"ٚ
دً ٝإوقاء ظذ بلضٚت إروقٔ ٜافٌٔوقٚء وظقذ أجًقٚمٓؿ ،أمقٚ
افرصٔػ افٌحري ؾٌدا ـٖٕف مئٚت إرصٍ ٜادهجٚورة .منقا بٚدمٚه افُثٌقٚن
وهؿ يْيرون إػ أؿدام مٚريه ٚافٌديْ ٜوافوخّ ٜمـ اخلِػ ،ترتقدي تْققرة
ؿّقٔص أزرق ٓ ئِقؼ هبق ٚهنٚئٔق ً .ٚمتقق هبجقمٔق ٓ ،ٜتٌقدو
محراء وؾقؿٓٚ
ٌ

صخه ً ٚظٚدي ً ،ٚإّٕم ـٖشىقإ ٜمـ افِحؿ تْقهٍخ هْق ٚوهْقٚك .مل يهقذـر هقق
ادنٓد ـثر ًا ،ـٚن يّق خٍِٓ ،ٚثؿ منك بج ...ٌٕٚٓٚهؾ ـٚن هق مـ تَقدم
أم هل؟؟ خلل هذا احلدث مل يُـ افنٌٚن هْٚك ..ثؿ ٕير إفٔٓ ٚوـٚن ؾّٓٚ
مىٍ ًٖ ـّم مل يُـ أبد ًا مـ ؿٌؾ ،ـهقت مقشَٔ ٚبىٔئق ٜذم ذفقؽ افقجقف ؽقر
ادهْٚشؼ ،فُـ افذـرى ذم مًيؿ إحٔٚن تهُقن مـ ادنٚظر ٓ مـ افهقر،
إؽهققٚن وافٌْٚتققٚت ذم ذاـرتققف خٌققٖت خوققٚر ًا ـثٍٔق ً ،ٚوخٍِٓقق ٚؿقققإغ
خٚرجٔ ٜذات خهقصٔ ٜؾريدة .ـٖن افًٚمل بٖمجًقف شقٌ ٛإًىٚؾق ً ٚحقّ ٚد ًا ذم
ذاـرتف ،مل يُّْف مـ اديضق ؿقدم ً ،ٚأو أن إخىقٚء وافَقاظقد ـ ِّٓق ٚبَٔقٝ
ٍ
ؿٚرورة خمزي ٜإٔهج ٝحٚف ٜمـ افوقٔٚع .ؿٌِقف ذم
حًٌٔ ٜهْٚك وتٍٚظِ ٝذم
افذاـرة ـٚن بٚرد ًا ،ـٌىؾ شّْٔمئل يدرك أن صخهٔهف مل يهٌؼ هل ٚافُثقر مقـ
أيٚم احلٔٚة.
وافٌري ٛأيو ً ٚإٔف مل يًقرف إذا مًٕٚق ٝمٚريهق ٚذفقؽ أم ٓ ...بًٌقٚضٜ
ُمًح ٝذاـرتف ،ومل يًرف مٚذا ؿٚفقا هل ٚبٚفهحديد ،هؾ هق مقـ ؽقر ادمقٚه

شرهٕ ٚحق افُثٌٚن؟؟ أم إٔف ـٚن أحد آخر مـ افٍهٜٔ؟؟ ٓبد مـ أن يقهُِؿ

أحدهؿ ،أن يَِل بدظٚب ٜأو أن يىِؼ ـذب ٜم ...ٚحهّك هذا مل يًهىع تذـّره.
يًرف أمر ًا واحد ًا ،أن ريٍرو فِٔهٓ ٚوظْدم ٚـٕٚقا يّنققن بٚدمقٚه افُثٌقٚن
أخز مٚريه ٚبَه ٜمًِٔ ٜحقل ؿرود هربقا مـ حديَ ٜاحلٔقإقٚت وأضَِققا
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ثقرة ،شٚظدت ؾٔٓ ٚهذه افَردة بًوٓ ٚظذ افٍرار مـ احلديَق ،ٜثقؿ مِقٗوا
ادديْ ٜبكاخٓؿ.
"هؾ تًهىًٔغ تهديؼ ذفؽ؟"
ِ
مرة ث"ٜٕٔٚ
"مل َ ٓ تَهٓ ٚظع ّ
أحٌ ٝإٔٔه ٚافَهص وأن يروي هل ٚافْٚس حُٚيٚت تٌح ٞظْٓ ٚؾّٔم بًد
ظذ اإلٕسٕ ،ٝفُّْٓ ٚفـ دمد ؿىً ً ٚرواي ٜريٍرو ظـ ثققرة افَقردة ...أظقٚد
ؿهٓ ٚظِٔٓ ٚث.ًٜ ٕٔٚ
ّ
"هؾ تهدؿغ؟؟ ؿٍزوا مجًٔٓؿ ...مئٚت افَردة تٍَز هْ ٚوهْٚك تنقق
ضًٚم إضٍٚل وتوٚيؼ افْٚس ذم افنقارع" توحؽ مٚريه.ٚ
ثؿ إن هْقٚك ؾجقق ًة أخقرى ذم ذاـرتقف ،ذم افٍَقزة إخقرة ادٗديق ٜإػ
افُثٌٚن ،ؾجٖة ـٚن افًه ٜيّنقن بغ افهْقبر بهقّ ٝيًقًّقن أصققات
ادقج تَسب ،وظْدم ٚجًِقا بدأ ـؾ رء .ؿٚل ريٍرو:
ِ
ملبًؽ فْري هٗٓء ـٔقػ تهَْقغ ادوقٚجً..ٜ
"هٔ ٚي ٚمٚريه ،ٚإزظل
مثؾ ذفؽ افٔقم متٚم ً ..ٚأتذـريـ؟"
"ٓ أريد"
حًٌّم يهذـّرّ ،
ؾ٘ن افًْػ مل يٌدأ ذم هذه افَْى ،ٜبقؾ إن ـقؾ إحٚديقٞ
حهّك أن ظٚدي ٜومهق ّؿً ،ٜتذـّر أهنؿ أيو ً ٚوحُقا ذم حلي ٜم.ٚ
ٕٚوِ ٝمٚريه ٚؿِٔ ً
ل ذم افٌقدء ،ثقؿ شقَى ٝمقع ريٍقرو ظقذ افرمقؾ،
شٚظده ٚبٚبِق ومٚرـقس .يًقٚظداهن ٚظقذ افْٓققض ،وهقل تهقؿقػ ظقـ
احلرـ ٜـِ ّٔ ً.ٚ
"شههٖدغ أـثر ذم هذه افقؤً "ٜؿٚل ريٍرو وهق خيِع هل ٚثٔٚهب.ٚ
مل يدرك م ٚرأى ،ووٚظ ٝافقذـرى مقع افقاؿقع ،يقذـر إٔقف تققتر وأن
أصقات إمقاج ط ُِّ ٝتًّع بٍْس افقترة ،ـجًد ريٍرو افذي يًهقدي
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ظذ مٚريه ٚافهل ٓ تهدر أي صقت ،مل ّ
يهٌخر اإلرهٚب مقـ ذاـرتقف .ـقٚن
إرهقٚب
اإلرهٚب هق افهقرة افقحٔدة افراشخ ٜذم ذهْف ظـ تِقؽ افِِٔق.ٜ
ٌ
ٍ
وؿٚسٌٕ .وٚت ؿٌِف تْهَؾ بٖظجقب ٜإػ يديف.
بٚرد
يْٓض ريٍرو وحيؾ بٚبِق ،مُٕٚف ويًٚد ادنٓد ذاتف ،هت ٛرائح ٜبحريقٜ
ظٍْ ،ٜرائح ٜضحٚف ٛمُ ّثٍ ،ٜمل تهّمفُف ًٍٕف ؾٖبًقد ٕيقره ظقـ أجًقٚدهؿ
افَريٌ ٜجدّ ًا مْف ،وراح يهٖمؾ افَه ٛافذي ظَِقا ظِٔف ثٔٚب مٚريه ،ٚأزرار
تْقرهت ٚتقزق ـًٔققن إشقّمك ،وهواهلق ٚافقداخع أزرق وظِٔقف رشققم
يهً ٛؾّٓٓ.ٚ
صٚرف بٚبِق ظذ إٓهٓٚء ،وحٚن دور تٔخٚس .افًِّٔ ٜذاهت ٚمـ جديقد
ـقفد ظْ ٍ
ٍ
ٔد يريد
إَض تٔخٚس ظذ مٚريهٚ
فُـ هذه ادرة امهدّ ت زمْ ً ٚأـزّ ،
ـن فًٌ ٓ ٜتُن .هٌ ٝريح مـ ضرف افهْقبر ،واخهِط صقهت ٚبهقت
افِحؿ ادهوٚرب بْٔٓؿ.
"ه ّٔ ٚي ٚرجؾ"
"اترـْل أم ٚافٌٌل"
ٍ
ـنٌح حيٚول افهحقل إػ مّ ٚدة مِّقش ،ٜيٌحق ٞظقـ
أ ّم ٚهق ؾٌدا جٚمد ًا
إمُ ٜٕٔٚاحلرـ ،ٜأو افهًِؾ جمدّ د ًا إػ افنٚضئ ،يهٍِ ٝحقفف ظٌثق ً ...ٚحيقٚول
تققذـّر أي ٍ
رء ،أي اشققؿ ...يًققٚود افْيققر إفققٔٓؿ ؾهخققهِط إمقققر أـثققر
وتهً َّد...
جٚء دور مٚرـقس ،فُّْف ذم وؿ ٝافهٌديؾ ادًهَىع اشهىٚع رؤي ٜوجقف
مٚريه ٚفث ٜٕٔٚواحدة .شٖٔيت دوره ٓحَ ً ....ٚؾُّر بٚصّئزاز ومتِّؾ ،مل يًٌؼ
فف أن أصٔ ٛهبّم ،ـّم مل يه ٛبٕٚمل وافٌٔٚب إػ هذه افدرج ٜمـ ؿٌؾ.
سخ ٝمٚريه ٚفِّرة إوػ" :إٔ ٝتٗذيْل"
فُـ ريٍرو وبٚبِق وتٔخٚس ـٕٚقا صٌف ؽٚئٌغ بّم أهنؿ ؿد أهنقا مٓٚمٓؿ.
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"ٓ تٗذه "ٚؿٚل ريٍرو
إهٓك مٚرـقس وفٌس هوافقف مقـ جديقد ،وؿقد حقٚن دوره ..تَقدّ م
وأخٍض هوافف دون إثٚرة ،ثؿ ودون ؿهد صًر ب٘ثٚرة ؾجٚئٔ ...ٜربّم ـٚن
اخلقف هق افًٌ ..ٛأو إٔف إجقذب ح َّق ًٚ؟ ودون ؿهقد ـّقـ يهً ّثقر دون
ؿهد ..أو مـ يَع ذم افٌرام دون ؿهد ..و ّد ٚجِس ؾقؿٓ ٚأحس بٚفرضقب،ٜ
وؿرر افهيٚهر بٖٕف يًٍِٓ .ٚوأن يَ ِّد أخريـ بٕٚصقات افهقل أصقدروه،ٚ
ؿراره مٍٚجئ مثؾ مـ يٍُّر ذم أن يٌش أثْٚء افًِ ،ٛويٍَز ؾقق افَققإغ.
ؾّٓ ٝمٚريه ٚذفؽ ظذ افٍقر وٕيرت إفٔف ظذ خلف م ٚؾًِ ٝمع افٌَٔق،ٜ
بًٔقن مهىًْ ٜـٖهن ٚختسؿف فساؿ ٛبًْٚي ٜم ٚهق خٍِف ذم افًٌٔد .ووع هق
يده ظذ ـهٍٓ ٚمًهْد ًا مـ صدّ ة افهً ،ٛثؿ أحس إٔف يًهْد إػ رء م ،ٚأداة
يّهُِٓ ٚفًٍْف .ذم ذاـرتف صقرة ممٔزة ظـ جًد مٚريهق ...ٚمِٔئق ٜبٚفًيقٚم
وافِحؿ وافدم وإحنٚء أيو ً .ٚأراد أن مّس هل ٚبّم هق فىٔػ ،مل يًرف مٚ
ظّم يًٍِف حهّك فق مل يُـ ؾً ً
ل يَقم بف .فُقـ ملحمٓقٚ
هق .آظهذار هل ٚربّم ّ

ُضًّ ٝوخٔؾ فف أهن ٚفـ تًّع أو أهن ٚفًٔ ٝهْٚك ...وخ ّٔؾ فف أيوق ً ٚأهنقٚ
ؾهٚة ضًٌٔٔ .ٜوإّٔف هق أيو ً ٚضًٌٔل.
اـهنػ أمر ًا سحي ً ٚيُهًٔف احلْغ ،أن بٚشهىٚظهف أن إضلؿٓ ،ٚا ّدظقك
افْٓٚي ٜووؿػ بٌوع تنْجٚت ـٔٚخريـ.
هنو ٝمٚريه ٚوارتدت ثٔٚهب.ٚ
"ه ٚؿد إهْٓٔ ٚمجًٔ ً "ٚظ ِّؼ ريٍرو.
يذـر أن حليٚت مـ افهّ ٝشٚدت ؿٌقؾ أن خيٚضٌقف تٔخقٚس ممٚزحق ً:ٚ
"حًْ ً ٚأيهٓ ٚإمرة ...مِ ٚ
رأيؽ بحٍِ ٜافقداع؟".
فُـ أحد ًا مل يًج ٛبٚفدظٚب ،ٜبّم ؾٔٓؿ ريٍرو.
64

ضريؼ افًقدة أوحك أضقل بُثر ،مٚريه ٚمتق أمٚمٓؿ بٚوىراب أـقز
ٍ
خىقة ختىقه ٚأن تٌهًد أـثر ظقْٓؿ ،دون
مـ ذي ؿٌؾ ،ـٖهن ٚأرادت ذم ـؾ

أن يُهنٍقه ٚإػ أن تهؾ إػ مُٚن ٍ
بًٔد جدّ ًا.
تَدّ م ريٍرو بنظ" :ٜمٚريه"ٚ

"مٚذا تريد؟"
ٍ
" ِ
مرات ظديدة ،أٓ تذـريـ؟"
إٔ ٝتًرؾغ ـؿ هتّْْٔل!! اظهْٔ ٝبؽ
ٓ دمٌٔف
" إٔ ٝتًرؾغ ي ٚمٚريه"ٚ
ٍ
ٍ
مهلشًٕ" :ؿ"
بهقت
دمٔٛ
"وتًرؾغ إْٔل ٓ أـذب أبد ًا"
"ًٕؿ"
"إذا أخزت أحد ًا بقّم جقرى ،تًقرؾغ إْٔقل شقٖؿىع ظَْقؽ ...أفقٔس
ـذفؽ؟"
"ًٕؿ"

ٍ
ـْٚبض مندود هٚرب ٜمـ ادّر افٌحري بًد أن صقُؾ شقٗال
وإَذؾٝ
ٍ
بىقف ٜفِجقري ،وهرظقٕ ٝحقق
ريٍرو إخر م ٚينٌف إصٚرة إٓىلق ذم
افٌٔقت ادْخٍو ٜوراء افًٚؿٔ .ٜأضراؾٓ ٚـ ٕٝٚترؿص وهل ترـض.
حٚول مٚرـقس افِحٚق هب ،ٚفُـ ريٍرو اشهقؿٍف ظذ افٍقر" :اترـٓقٚ
تذه ...ٛفـ ختز أحد ًا"
يهذـّر أن ـلم ريٍرو إخر صُّؾ افٍٚصؾ بغ مقرحِهغ ،ذم ذاـرتقف
اوّحؾ افقجقد بًد مجِ ٜريٍقرو ،وتلصقك ادّقر ادقٗدي إػ افرصقٔػ
افٌحري وافٌٔقت ،ووقء ادْٚرة ،ـّم تلص ٝأصقات افْٚس افذيـ ـٕٚقا ٓ
يزافقن حئققن فِٔق ٜافًقٌ ٝافهقٍٔٔ ،ٜودًقٚن افًقٚؿٔ ،ٜوتلصق ٝمًٓقؿ
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ٍ
وققء
وحتققل إػ
صِهِ ٜافزوارق ذم ادْٔٚء ...اخهٍقك افًقٚمل مقـ حقفقف
ّ
رمٚدي صٚح ...ٛمل يذـر إذا م ٚو ّدع افٍهٔ ٜأم ُٓ ،مًقح ٝافهٍٚصقٔؾ مقـ
رأشف ـِ ّٔ ً ،ٚور ّبّم ـٚن هْٚفؽ وق ٌء جديد ذم تِؽ افِِٔ ..ٜوقء ٍ
هنٚر جديقد

ؿد ضِع ظذ افَري.ٜ
تذـّر صقٔئ ً ٚواحقد ًا ذم ضريقؼ ظقدتقف إػ افٌٔق ،ٝهقق أن فِْقٚس ٕيقر ًة
ٕئٍ ...ٜر ّبّم يُقن افهٌٚح!.

ٓ يذـر وؿق ٝدخقؾ افٌٔق ٝوشقٖفهف أمقف ظقـ ؽٔٚبقف" :هقؾ تْٚوفقٝ
افؼاب؟"
"ٓ "
"ٓبد إٔؽ ؾًِ ٝأـثر مـ هذا ...ؿؾ يل مٚذا ؾًِٝ؟" ،وتهًٌف إػ ؽرؾهف
"إٔ ٚمل أؾًؾ صٔئ ً."ٚ
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الفصل الثاني
ذكري أكتىبر
ـٚن يَقل:
"ـٚفهٔػ ادٚي ...مِؾ بِّؾ"
"ـدت أؽرق ذم افٌحر"
ظّهل ،ذم هنٚي ٜاإلجٚزة"
"تق ّؾّٔ ٝ
ٍ
آخر.
مل يٍهح ظـ أي رء َ
حتقل إػ صٚب مٍُّر ،مل يُـ ذا صقًٌ ّٔ ٍ ٜذم صق ٍّف مقـ ؿٌقؾ ،ومل يهقٌح
ّ
ـذفؽ حهّك ذم هذا افًٚم افدراد.
ـ ٕٝٚؿدرة مدريد ظذ امههٚص إصٔٚء ظجٌٔق ،ٜؾِققمٔض إصقٚرات
ادرور ؾًٚف ّٔ ٜبٚفٌ ،ٜظْدم ٚخيهِط بْقره ٚادنع ومًقٚءاهت ٚافهقل تْهقزع إمل
وافهًٚش ٜوتٌهًِّٓم ،بًد أن حتقهلّم إػ رؿٚئؼ دؿَٔ ٜوص ٍّٚؾ.ٜ
إهن ٚمديْ ٌ ٜمتهِئ مًدهت ٚبٚحلجٚرة.
تًٓدت بًّٚظدة أبٔقف ذم هقذه إوؿقٚت افًهقٌٔ .ٜأمق ٚوافقده
وافدتف ّ
أصٌح صٚمه ً ٚمًيؿ افقؿ ،ٝـٖن وؾٚة افًّ ٜإيقع ؿقد ـنقت صقٔئ ً ٚمق ٚذم
داخِف .تدهقرت صحهف ؿِٔلً ،طٓر أمل مزمـ ذم مًدتف بل شقٌ ٛأو مقزر
ددّ ة صٓر ـٚمؾ.
وظْدم ٚحتًـ ؿِٔ ً
ل صٚر ظٚضٍ ّٔ ً ٚأـثر.
"إٔ ٚأح ٌُّؿ ـثر ًا ي ٚأبْٚئل" ؿٚل وافده ؾجٖة ظذ مٚئدة افًنٚء ،ؾهقّٝ
اجلّٔع بنُؾ مزظ .ٟمل يُـ إظلٕ ً ٚمٌٓج ً ،ٚأو حمٚوفق ٜدًقح ادقٚي ،إّٕقّم
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رؽٌ ٜذم أن يهقاجد مًٓؿ ذم احلٚرض وذم ادًهٌَؾ ،بقٖن يهنقٚرـقا افرحِقٜ
ًٍٕٕٓ ٚحق افٍراغ شق ّي ً .ٜصًر بٕٚشػ وادوٚيَ ،ٜإذ جًقؾ إمل مقـ أبٔقف
صخه ًّ ٚ
أؿؾ صلب.ٜ
ذم إشٌقع إول مًْف ذـٚؤه مـ تذـّر م ٚحدث.
ثؿ بغ يق ٍم ٍ
وثٚن ،تً ِّؾ اخلقف إفٔف.
يقم إحد ضٌِ ٝوافدتف مْف افْزول إلحوٚر افهحٍّٔ ،ٜ
متنك مع إٔٔه ٚذم
افنٚرع .افىَس ٓ يزال مجٔ ً
ل وافْٚس ذم ادىقٚظؿ واحلٕٚقٚت .إٔٔهق ٚراحقٝ
ٍ
فزمِٔق ٜهلق ٚذم افهقػ .جًِق ٚظقذ مًَقد ذم
تهُ ِّؿ بدؿ ٜوجدي ٜظـ ـرهٓٚ
احلديَ ،ٜفُّْف مل يًر حدي ٞإٔٔه ٚأدٕقك أمهٔق ،ٜإذ ؽقٚص ذم ذاتقف فزهق ،ٜثقؿ
أحس بدوار صديد ،اشهىٚع أن يًّع مٚء افْٚؾقرة افًٌٔقدة ذم احلديَق ٜوهقق
يْه ٛمـ افٍقهٕٚ ٜزًٓ ذم افٌحرة ،وصقت ؾَٚظٚت افىغ افهل حيدثٓ ٚادقٚء
ظذ إضراف ،وصقت مجٔع إصجٚر وأصقات افّْقٚس إػ حقد مل يَقدر أن
بٚفرظٕ ،ٛقع مـ اخلقف مل يْهٌف إفٔف ؿٌلً،
يٍنه ...أصًره ذفؽ ّ
يٍّٓف أو أن ّ
يههٚظد بقترة حّ ٚدة ...أراد افٍَز مـ مًَد احلديَ ٜورمقل ًٍٕقف أمقٚم أول
شٔٚرة جيده ٚذم ضريَف .شٖفهف إٔٔه ٚإذا ـٚن بحٚف ٜج ّٔدة" :تٌدو أبٔض افِقن"
اشهخدم ٝإٔٔه ٚإفقان دائ ًّم فههػ هب ٚاحلقٓٚت إًٍٓٚفٔق( :ٜأبقٔض،
أمحر ،أخي ،أصٍر).
"أظرف"
مقرات ،مل يُقـ
خلل إشٌقظغ افهٚفٔغ حدث مًف إمر ذاتف ثقلث ّ
ٍ
شٌ ٛمًغ ،إّّٕم ـٚن خقؾ ً ٚسؾ ً.ٚ
زر ًا ،أو يُّـ رد ّه إػ
خقؾ ً ٚم ّ
ٍ
ٍ
ـْقبق ٜأو
بوقٔؼ،
مل يًهىع افهٌْٗ بف أو تٍٚديف ،يٍْجر ؾجٖة ـ ِّقّم صقًر
ؽرة.
هجّ ٜتٖتٔف ظذ حغ ّ
بدأ يهذـّر مٚريه ،ٚتٖتٔف صقره ٚصٔئ ً ٚؾنٔئ ً ٚذم افِٔؾ ،أو ظْدم ٚجيِقس ذم
ؽرؾهف وهقق يُهق ٛواجٌٚتقف اددرشقٔ ،ٜيهٖمقؾ صقٍحٚت افُهقٚب بْيقرة
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منِقف ،ٜوييٓقر فقف وجٓٓق ،ٚأو مق ٚيًهَقد إٔقف وجٓٓق ،ٚيهقذـّر افُثٌقٚن
ومٚرـقس ،وتٔخٚس ،وبٚبِق ،وريٍرو متٚم ً ٚـّم يهذـّر جٌْف وتَٚظًف.
صقر ظـ مٗخرة ريٍرو وهل تقهَِص وتهقًد وهتقٌط دون أن يقرى
ٌ
هنق ً ٚوٕقٚظ ًّم ـٚفزجقٚج ،أو ـىٍِقٍٜ
مٚريه ٚؾٔٓ ،ٚبؾ رأى حت ٝريٍرو صقٔئ ًّ ٚ
صٌرة ،وهذا افققء مقٚزال هْقٚك وهقق يريقد افكقاخ" :مقٚذا شقٖؾًؾ
صقّمء ورؽٌق ٌ ٜذم افقذهٚب إػ منقح
أن؟" ...ثؿ يٖيت افهقتر،
ٌ
اههزازات ّ
احلدث وشح ٛريٍرو مـ ذراظف ،ثؿ دؾًف ور ّبّم رضبف .وبًده ٚؾَِٔهِققه
مـ صدة افيب ٓ ،مؿ...
يْٓض مـ ضٚوفهف ،ويهّنك ذم ادْزل ،ثؿ يٍهح اخلزإ ٜويُِقؿ احلقٚئط
بَقة ،ويًٚود فُّف جمدّ د ًا ،وجمدّ د ًا حمقٚوًٓ أن يْقزل افقدم مقـ يقده .وبًقد
ّ
ٍ
ـققتر تَْىقع أفٔٚؾقف
اهلًٔهري ٚيٖيت افَِؼ واحلزن ،ـ ٕٝٚروحقف منقدودة
افداخِ ٜذم ث ،ٜٕٔٚثؿ تًقد فهند مرة أخرى.
"إٔ ٚجٌٚن"ٕ ،ىؼ بهقت ٍ
ظٚل دون أن تُقن صٍ ٜظقٚبرة يىَِٓق ٚظقذ
ًٍٕف ،بؾ شّ ٜأشٚشٔ ٜمهٖصِ ٜؾٔف ،وجزء ًا مـ حََٔهف ،يْيقر إػ ًٍٕقف ذم
فً ٝتقمٚس" ،إٔ ٝاجلٌٚن".
ادرآة ويَقلَ :
مْحك أـثر دمٚر ًا ،بدأ بحِ ٍؿ راوده:
ذم إشٌقع افرابع أخذت إمقر
ً

هق مع إٔٔه ٚذم تِؽ افَري ٜافٌحري ،ٜشًٔديـ يهجٚذبٚن أضراف حدي ٞمٚ

جمٓقل ،ثؿ يٖيت ريٍرو.
اجلق حٚر جدّ ًا ورض ،ٛينٌف افقاؿع إػ أبًد مدى ،مل يُـ وجقد ريٍرو
ّ

واوح ً ٚذم افٌداي ٜإػ أن خٚض ٛإٔٔه:ٚ
"اخًِل ملبًؽ ..إٔٔه"ٚ

يَْض ظِٔٓ ،ٚبّْٔم يُقن هق ظٚجز ًا ظـ احلرـ ٜذم احلِؿ ،يَقػ ظقذ
ثؿ ّ
ٍ
مَرب ٜمّْٓم ؽر ٍ
ؿٚدر ظذ ؾًؾ أي رء.
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أحققداث احلِققؿ بىٔئ ق ٌ ٜفٌِٚيقق ،ٜإٔٔهقق ٚوريٍققرو ـٕٚقق ٚمً َِّققغ ذم افققزمـ
ٍ
هققاء ـثٔقػ يْيقر إػ ملمقح إٔٔهقٚ
ـّْحقتهغ ،أ ّم ٚهقق ؾُقٚن حمنققر ًا ذم
ممًقح ٜافهًٚبر ،ظٔقهن ٚافهٌرة ـَىًهل َٕقد مًدٕٔق ٜتٍَقز مقع حرـقٚت
ريٍرو ادْهيّ ،ٜمًٌٌ ٜفف ؽه ٜمريرة تنًره إٔف خن ـؾ ٍ
رء ...ؾٔهحق.
ّ
حٚف ٜمـ اهلًٔهري ٓ ٚيُّـ ذحٓ ٚأو احلقدي ٞظْٓق ،ٚاشقهَٔظ وهقق

مرة مـ ادقرات ،فقرى أ ّمقف أمٚمقف بنقًره ٚإصقً ٞوظٔقهنقٚ
يكخ ذم ّ

افْٚظً ٜتٍقح مْٓ ٚرائح ٜافْقم

"فُـ ،بّمذا ـْ ٝحتِؿ؟ أخزين"
مل يًٍؾ أي رء شقى افٌُٚء ،جًِق ٝوافدتقف بقٚفَرب مْقف وحٚوفقٝ
مًَٕٚهف ،فُّّْٓم مل يهلمً ٚمْذ مدّ ة ،م ٚجًِف يهقتّر أـثر .أحس إٔف مٌط ذم ٍ
واد
ّ
ظّٔؼ ،وـ ٕٝٚهذه ادرة إوػ افهل تراه أ ّمف يٌُل ؾٔٓ ٚمْذ أن أصٌح يٚؾً ً.ٚ

اخهِج ٝذم أظّمؿف منٚظر افٌٗس ،وصِ ٝإػ أمٚــ جيِٓٓ ،ٚإػ ـٌقده
بٗس ممزوج بٚفَرف مـ إمل
مثلً ،وإػ مًدتف ودمف ،إػ رئهٔف وؿٌِف أيو ًٌ .ٚ

واخلجؾ افذي يهوٚظػ ويقزداد ،خهقصق ً ٚظْقدم ٚخيىقر فقف أن ؾهقٚة مقٚ
شهًج ٛبف ذم يق ٍم مـ إيٚم.
ٍ
هْٚفؽ إحداهـ تلحَف ؿِٔ ً
جًد
ل ذم ص ٍّف ،ؾهٌ ٚة تدظك فقرديس ،ذات
أرداف تنٌف أرداف افنٌٚب .يًقدان شقي ٜمقـ اددرشقٜ
صٌر وٕٚظؿ ،هلٚ
ٌ
جمٚور فٌٔهف.
ذم بًض إحٔٚن ،ؾّْزهلٚ
ٌ
ٍ
مُهِّق ٜبًقد ،صقٍهٚهٚ
إهن ٚمجِٔ ٌ ٜرؽؿ ـؾ رء ،هل ٚملمح حّ ٚدة ،وؽر
فُـ ظْٔٔٓ ٚبريئهٚن وضٍقف ّٔهٚن ،وهل مرتٌُ ٌ ٜدوم ً ٚذم
ـٌرتٚن وحًٚشهٚنّ ،

فً ٛدور ادرأة .ذم احلََٔ ٜمل يََِف إحًٚس افرؽٌ ٜدمٚه فققرديس ًٍٕقٓ،ٚ
إّٕم افرؽٌ ٜبٚجهّمع َج ًِده بجًد إٔثك هق افقذي ـقٚن يثقر خقؾقف .أرظٌهقف
مجًٔٓـ ،فقرديس وؽرهق ،ٚحهّقك افْقٚس افهقل متقق ذم افنقٚرع
افٍهٔٚت
ّ
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أثٚرت خمٚوؾف ...ؾٓل ؾًِهٓ ٚدون صؽ ذم يقق ٍم مق ...ٚأو ظقذ إؿقؾ ؾٓقل
مِٔئ ٌ ٜبٚفرؽٌ ٜاجلٚحم ٜفًٍِٓ .ٚرأى افًٚمل بهقرة ؾئً.ٜ
ظْدم ٚـٚن خيرج مـ اددرش ٜظٚئد ًا إػ افٌٔق ،ٝويقرى فققرديس واؿٍقٜ
بٕٚهيٚره ُيثٚر ويهخ ّٔؾ ظذ افٍقر مّ ٚدة فزج ،ٜثؿ ّ
يهّنٔٚن شقق ّي ٜوتٌقدأ هقل
بٚحلدي ٞظـ وافدم ٚوظـ بًض إصدؿٚء ذم افهػ .أ ّم ٚهق ؾل يًقهىٔع
ٍ
ٕحقق
افهقؿػ ظـ افهٍُر ذم ذراظٔٓ ٚوذم صدره ٚافذي ـٕٚق ٝختٍٔقف ظقذ
جْقين ،بٚشهخدام ؿّهٚن ؤَ ٜتقفد افوٌط إػ درج ٜمٌٚفغ ؾٔٓق .ٚمتقق
بّحٚذاتف بر ّؿ ٜوظْٚي ،ٜوهق يٌع مـ صدّ ة فقم افذات وافَقرف مقـ ًٍٕقف
ٕٕف ٓ يًهىٔع مهٚرحهٓ ٚبٚفرؽٌق ٜافهقل تهحقرك فديقف دمٚهٓق .ٚتوقحؽ
فقرديس وهق يْير إػ ؾّٓ ٚويهٖمؾ أشْٚهن ٚافٌٔوقٚء ومقـ خٍِٓق ٚفًقٚهنٚ
افذي يهحرك بنظ ٜصديدة وهل تقهُِؿ ،يراؿق ٛحرـق ٜوجْهٔٓق ٚظْقدمٚ
تٌهًؿ ،وظْدم ٚتىٔؾ آبهًٚم أيو ً ،ٚثؿ تىٌع ظذ خدّ ه ؿٌِق ٜافققداع فقدى
ـٍراصٍ ٜ
ٍ
ٕٚري ٜمـ ٍ
هل ٛظذ حلّف ،ثؿ تهقًد افقدرجٚت
وصقهل ٚإػ مْزهل،ٚ
افَِِٔ ٜادٍؤ ٜإػ بٔهٓ ،ٚـٖهن ٚتريد ؿهِف وإضلق افرصٚص ٜإخرة ظِٔف.
ـٚن إمل هق افقء افقحٔد افقاؿًل افذي أحس بقف ،مقـ خلفقف ٕيقؿ
مجٔع ادًٚئؾ وؾٓؿ حدوده.
بدأ إمر ظْدم ٚـٚن ٕٚئ ًّم وارتىؿ دون ؿهده بحٚؾ ٜافنير ؾجرح ًٍٕف
بٖحد ادًٚمر اخلٚرج ٜمقـ مُٚهنق ،ٚإُّقش جًقده ظقذ افٍققر بحرـقٜ
إًُٚشٔ ،ٜآدف ذفؽ بنقدة وراح يقهٍحص ؾخقذه وادًقّمر ،ـقٚن خنقٛ
افنير ؿد اؾسق وخرج ذاك ادًّمر افىقيؾ إشقد مْف .ثقؿ ٓحَق ً ٚصقٚر
يقمل :يًهَِل ظقذ افنقير وجٓقف ٕحقق إظقذ،
إمر ظٌٚر ًة ظـ روتغ
ّ
ٍ
ويَسب مـ ذاك ادُٚن بٌطء حهك يِّس رأس ادًّمر ؾخذه ،يَْع جًقده
بًدم إبداء أي رد ؾًؾ ،ثؿ يوٌط برجِف ظذ ادًّمر ،إمل حََٔل ومرـّقز،
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يًهجٔ ٛفف ـٚمؾ اجلًؿ بٚفهقتر ،ثؿ يرتقٚح مقـ صقدّ ة افقجقع ،ويهلصقك
افقهؿ .ـؾ رء واؿًل ومهغ ،وبًده ٚخيهٍل إمل بٚفهدري ٟوٓ يٌَقك مقٚ
هق مٓؿ ،تٌَك ؾَط بًَ ٜد ٍم مًهديرة ظذ بْىٚفف ظِٔف أن يًٌِٓٓ ٚحَق ً ٚذم
احلّمم ـل ٓ يٍهوح أمره.
ّ
أصٌح أيو ً ٚيٌُل مـ أشخػ إصٔٚء ،بُٚء ؽري ٛهق أخر
"إٔ ٝأزرق افٔقم" ؿٚف ٝإٔٔهٚ
"أزرق؟؟ ـٔػ ذفؽ؟"
أست
"أزرق" ّ

"إٔ ٚفً ٝصخه ً ٚج ّٔد ًا إٔٔه ،ٚؾًِ ٝأصٔٚء شٔئ"ٜ
"آه فق ـْ ٝتًِؿ ،إٔ ٚأيو ً ٚؾًِ ٝأصٔٚء شٔئ "ٜأجٚب ٝبجد ّيٜ
ثؿ أحس بٖن صٔئ ً ٚم ٚاخسق جًده هبدوء وحذر وأوًٍف مـ افداخؾ،
ّ

ثؿ يهُقرر منقٓد افُثٌقٚن بحقدّ ة ٓ
وبًده ٚإهٚبهف ؾقر ٌة مـ حزن مٍٚجئّ ،

تقصػ ،تهًِؾ افهًٚش ٜإفٔف أـثر مـ ذي ؿٌؾ ،أـثر حهّك مـ مْيقر مٚريهقٚ
وظض ظِٔٓ ٚبَقة إػ ْ
أن آدف ؾُّف.
ًٍٕٓ .ٚذه ٛإػ احلّمم افهَط ادْٚديؾ ّ
أصٚبف افزـٚم مع ؿدوم اخلريػ ،مل ينٖ أن يًهْل بف أحد ،وٓ أن يًقدّ وا
فف احلًٚء ،أو أن يٌ ّىقه وهق ٕٚئؿ .إٔٔه ٚتىؾ مـ افٌٚب دون اؿقساب فقئل
تهٌٔٓ ٚافًدوى ،حتٚول بْجٚح إوحٚـف ،وحتّؾ فف رشقمٚهت ٚأو احلٚشقب
ٍ
مًقهِؼ ظقذ افنقير وإٔٔهق ٚجٚفًق ٜظقذ
ادحّقل دنٚهدة ؾِٔؿ مق ،ٚهقق
إرض ،واوً ٜمْدي ً
ل ظذ ؾّٓ ٚـًٚرؿل افٌْقك.
ـٚن أشٌقظ ً ٚفَِْٚه ،ٜوصٚدف ّ
أن ظٔد مقٔلده جقٚء ذم هقذا إشقٌقع،
أهدوه شسة جِدي ٜشقداء أظجٌهقف ـثقر ًا ذم افٌدايق ،ٜثقؿ وبًقد أن ؾهحٓقٚ
وطـ إٔف شٌٔدو شخٍٔ ً ٚإذا م ٚارتقداه .ٚإّٕقف مْقذ
وتٖمِٓ ٚتراجً ٝاإلثٚرة،
ّ
افهٔػ مل يًد حي ٛم ٚـٚن حي ٌّف ،أو ظذ إؿؾ مل يًد ؿٚدر ًا ظذ افسـٔز ؾٔف.
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بدأ افزـٚم يْحن ،وبَل وحٔقد ًا ذم ادْقزل ذم أحقد إيقٚم ،راح يٍقهح
افًّٜ
أدراج اجلّٔع بٍوقل ويهجقل ذم ادْزل ،حهّك ظثر ظذ مٍٚتٔح مْزل ّ
إيع ذم أحد أدراج مُه ٛأبٔف .وظْدم ٚدًٓ ٚأصٔ ٛبهًَ ٜـٓربٚئٔ ٜضٍٍٜٔ
ظزت جًده ـٚملً .افهَط ادٍٚتٔح وذه ٛهب ٚإػ ؽرؾهقف وأخقذ يًقٌح ذم
ـٚفًُغ
حرـ ٝذم داخِف إؽقا ًء فىٚد ٚأحًف دمٚه إصٔٚء اخلٌٔث،ٜ
ّ
أحلمفّ ،
افذي جٌِف مرة أحد زملء صٍف وافذي حيّؾ صًٚر افْٚزي ،ٜوا ّدظك إٔف ـٚن
خيص وٚبى ً ٚأد ًٚ ٕٔٚؿدي ًّم ،أمًؽ يقمٓ ٚبٚفًُغ افهٌرة وافثَِٔ ٜوادىِ ّٔقٜ
ّ
يهقشىٓ ٚصِٔ ٛمًَقف أبٔض ،وإهٚبف دوار ؽريق ،ٛـقٖن
بٚفِقن إشقد ّ
هذه افًُغ تىّس مـ يًُّٓ ٚبٚفؼ .صًر ب٘حًٚس مىٚبؼ حّْٔم أخقذ
افًّ ٜإيع إػ هيره .ادٍٚتٔح أيو ً ٚهلق ٚتقٖثر افٍْققذ وافؼق،
مٍٚتٔح مْزل ّ
ؾٌٚفُٚد اشهىٚع افْقم يقمٓ.ٚ
وق ٌء أبٔض ،ثؿ آخر وردي وبًده ٚطلل ،ومـ جديد افوقء إبٔض،
ثؿ افقردي وبًده ٚافيلل ...فُـ احلٚؾِ ٜمل تهق ّؿقػ ...مل يُقـ بَّقدوره
افهٍُر بقوقح ،ـٚن ٓبد مـ حمٚفٍ ٜاحلظ أيو ً ،ٚـٖن جيد مث ً
ل – ـّم حدث
– ذم جٚرور وافده طرؾ ً ٚؾٔف ثلثّئ ٜيققرو .أدرك أن افَْققد شقهٍْد ؿريٌق ً،ٚ
فُّْف رؽؿ ذفؽ اشهَٔظ صٌٚح ً ،ٚوأخذ حٌَٔ ٜاددرش ٜمًف ،فُّْف ظقو ً ٚظـ
تقجقف إػ
افُه ٛوافدؾٚتر مأله ٚبٚفثٔٚب وظقو ً ٚظـ
افهقجف إػ اددرشقّ ،ٜ
ّ
ّ
واشهَؾ احلٚؾِ ،ٜأخذ أيو ً ٚافَْقد ،وـٚن ؿد صٍل متٚم ً ٚمقـ
حمى ٜافٌٚصٚت
افزـٚم .إىَِ ٝاحلٚؾِ ٜبًد ثلث شٚظٚت وهق ظذ مهْٓ ،ٚمٌّو ً ٚظْٔٔقف،
ومهًجٌ ً ٚمـ شٓقف ٜم ٚيًٍِف.
ّ
وق ٌء أبٔض ،ثؿ وردي ،ثؿ افيلل .هىؾ ادىر ذم افٔقم ادٚي ؾٌقدت
احلَقل افرئٍ ٜدٚظ ٜوٕية.
ـٚن ؿد ترك رشٚف ٜذم ادْزل مٍٚده ٚإٔف ؿد اوىر إػ افرحٔؾ فٌوً ٜأيقٚم،
وإّٔف ؿد أخذ افَْقد ٕهن ٚتِزمف فًٍقؾ ٍ
أمقر رضوري ،ؾٓقق مل ينقٖ أن ينقٌؾ
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بٚهلؿ هْٚك .رؽؿ إٔف أحقس أن إمقر ضٍققيل ؿِقٔ ً
ل بًقد أن ـهٌٓق ٚبنقظ،ٜ
تقشلً ،مٗـّد ًا ؾٔٓق ٚإٔقف حمقط ثَق ،ٜوإّٔقف
ّ
ؾّزؿٓ ٚوـهٌٓ ٚمـ جديد بْزة أـثر ّ

شًٔٔد افَْقد ٓحَ ً ٚحهّك فق اوىر إػ افًّؾ وـًٌٓ ٚبهًٌف .و ّؿًٓ ٚوأوقٚف
مِحقط ٜذم أشٍؾ افقرؿ ٜمٍٚده ٚأن هٚتٍف اجلقال مقجق ٌد ذم ؽرؾهف.
اهلرب ـٚن خىهف افقحٔدة ،وذم افىريؼ راح يٍُّقر بقّم شقًٍِٔف هْقٚك،
يٌح ٞظـ ٍ
مٌزى ذم تِؽ ادٌٚمرةٕ .دم ؿِقٔ ً
ل ٕٕقف مل يٖخقذ ثٔٚبق ًٚ
رء ذي
ً
ـٚؾٔ ٜحتّٔف مـ افزد ،ثؿ هىقؾ ادىقر مقـ جديقد .أراد ر ّبقّم رؤيق ٜافٌٔقٝ
وحً ،ٛدون أي ٍ
رء آخر ،ذم افقاؿع مل يًرف مٚذا أراد بٚفهحديد ،مت ُِّقف
جقراء افقذه ٛإػ هْقٚك ،فُقـ هقذا اإلحًقٚس أخقذ
ٌ
إحًٚس بٚفْنققة ّ
يوّحؾ هق أخر ـِّم اؿسب ٝاحلٚؾِ ٜأـثر مـ افَري.ٜ
ّ
حؾ ادًٚء ظْدم ٚوصِقا ،بدت ظِٔف افهًٚش ،ٜوتى ٌِّف افَِٔؾ مـ اجلٓقد

فٔهذـر تٍٚصٔؾ افَري ٜافهل ـ ٕٝٚتنٌف بٔه ً ٚخٚفٔق ً ٚمقـ إثقٚث ،أصقٌحٝ
افَري ٜوهل ؾٚرؽ ٜمـ افْٚس أصٌر حج ًّم ،وبٚرد ًة جدّ ًا.
ّد ٚدخؾ افٌٔ ٝاـهنػ أن افُٓربٚء مَىقظ ٜذم افداخؾ ،مل ينٖ إصقدار
ٍ
صقت خقؾ ً ٚمـ أن يُهنػ اجلقران وجققده هْقٚك ،وأخقذ جيققل ذم
أي
ادْزل ادًهؿ بخقف صديد ،حمٚوًٓ افقصقل إػ افنٌٚك ّ
ظقؾ ؾهحقف يًقّح
بدخقل بًض افْقر إػ افداخؾ .ارتىؿ بٖحقد افُقراد دون ؿهقد ؾقؿقع
رء م ٚزجٚجل ظذ إرض وحت ّىؿ مهدر ًا صقت ً ٚجّ ٚؾ ً ،ٚؾًقٚد إػ افيِّقٜ
حتقرك حقفقف ،مل يٖـقؾ صقٔئ ً ٚمْقذ افهقٌٚح
مـ جديد
ّ
وأحس أن صٌح ً ٚمقّ ٚ

وافرحِ ٜأهنُ ٝجًّف ،ؾُّر بقافديف وحٚفهٓؿ افهل ٓبد أهن ٚجْقٕٔ ،ٜوأهنؿ
ربّم ؿد أبٌِقا افؼض ٜبٌٔٚبف ،وؾُّر بٖٕٔه ،ٚر ّبّم فـ تًهىٔع افْقم افِِٔ .ٜـٚن
إدس ذم افنير ـ ٕٝٚافؼاصػ وافٌى ٜٕٔٚصٌف مٌه ِّ،ٜ
افٌٔ ٝرضٌ ً ،ٚوظْدمّ ٚ
افًّ ٜإيع افنٌٔٓ ٜبٚفَرؾ .ٜدؾـ ًٍٕف بغ
تٍقح مْٓ ٚرائح ٜؿقي ٜهل رائحّ ٜ
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ؤًػ ومُدّ ر ـّم مل يُقـ ذم
افٌىٕٚٔٚت وتُقر فٔحهٍظ بٚفدفء ،صًر إٔف
ٌ
حٔٚتف ،ؽه ٌ ٜذم ظَْف تنًره بٚفذّٕ ،ٛإٓ إّٔف بدا رؽؿ ـؾ هقذا ثٚبهق ً ،ٚواثَق ًٚ
مـ أن وجقده هْٚك ـٚن رضوريق ًّ .ٚ
ؽقط ذم ٕقق ٍم ظّٔقؼ ،وراودتقف أحقلم
مرظٌ ٜوبٔوٚء ...دون أي ٜصقر.
يهوقر جقظ ً ،ٚؾهح صق َّ ً ٚصقٌر ًا ذم افنقٌٚك
هنض ذم صٌٚح افٔقم افهٚيل
ّ
وتذـّر افٔقم افهٍٔل افذي أتك ؾٔف بهحٌ ٜإٔٔه ٚإػ هذا افٌٔ ،ٝؽٚب خقف
افِٔؾ وأوحك أمر ًا مًِ ّٔ ً ،ٚذـّره افٌٔ ٝبٚفهٔػ ،ـٚن بٔه ًًّ ٚ
ممل ؾٔف فقحقٚت
ظّهف وأخرى فف ؤٕٕه ،ٚأحس
ـٌرة مـ افٌقرشلن،
وصقر فقافده وفزوج ّ
ٌ
بٚحلْٚن ذم هذا افٌٔ .ٝهل ادرة إوػ افهل حي ٛؾٔٓ ٚهقذا ادْقزل ،صقًر أن
افًّ ٜإيع تًسيح أن هْ ،ٚمجٔع إؽراض مقـ حقفقف هلق ،ٚؾقٚخهز
حٔٚة ّ
مرة ،رأى ذم إؽقراض آٓف افقروابط احلّّٔق...ٜ
أيو ً ٚظٚد ً ٚإٔثق ّي ًّ ٚ
ٕول ّ
ـّقشقظ ٜافًْٚء افًيقّٔمت ذم افهقٚريخ ادرتٌق ٜظقذ افرؾققف ،أو ادىقٌخ
افْئػ وادرتّ ،ٛمرور ًا بٕٚثٚث افَديؿ افذي يٌقدو ؽقر مًقهًّؾ فنقدّ ة
افًّ ٜإيع ذم ذاك ادْزل ـ ٕٝٚحٚفق ٜذهْٔق،ٜ
آظهْٚء بف ،تقوح فف أن حٔٚة ّ
أصٌف بزوبً ٜمـ افهٍٚصٔؾ ادُثٍٕ .ٜدم ٕٕف خلل حٔٚهت ٚمل حيٌٓ ٚـثر ًا.
ؾُّر بٚفَري ٜبٚفىريَ ،ًٍٕٚٓ ٜـ ٕٝٚافنّس شٚضً ٜفُـ افزد ٓ يقزال
رض ٛيٌْع مـ ـؾ مُٚن .ادحلت ذم افَريق ٜمٍَِق ٜوافًقٚؿٜٔ
ؿٚرش ً ،ٚبر ٌد
ٌ
وافًوق وافَققارير ،وبًقض افٍْٚيقٚت
بدت وشقخ ،ٜمِٔئق ٜبٚإلصقْ ّٔٚت
ّ
افٌلشهُٔٔ ٜافهل جٌِهٓ ٚإمقاج .افَري ٜبدت ـٖن ـٚرث ٜم ٚؿد حِ ٝهبق،ٚ
ـّم فق أن افْٚس تَٚتِ ٝمع بًوٓ ٚضقي ً
ل ،ثقؿ ؿقررت افرحٔقؾ ،أو ـَققم
بققدائٔغ رحِقققا ظققـ إرض بًققد أن أصققٌح ٝؿٚحِقق ،ٜأو احسؿقق ٝأو
ٍ
هلجّ ٜمـ ؿق ٍم ؽزاة آخريـّ .
ؾ٘ن افْٚس افَِِٔ ٜادهٌَٔ ٜهْٚك يٌِٛ
تًروٝ
ّ
ظِٔٓ ٚآهنزام وافٌرق ذم افهٖمؾ ،ـّـ ٕج ٚمـ شٍْٔ ٜؽٚرؿ ،ٜبىٔئق ٜاحلٔقٚة
حؾ ّ
ـّم ـ ٕٝٚذم افهٔػ ،فُـ افًُؾ ّ
حمؾ آحهٍٓٚت.
75

شٖل افْٚس ذم افَري ٜظـ مدرشق ٜذوي آحهٔٚجقٚت اخلٚصق ٜدون أن
يٍٓؿ أحد م ٚيَقفف ،ثؿ أرشِقه إػ افثٕٚقي ٜآظهٔٚدي ٜوهْقٚك ذحق ٝفقف
افًُرترة ظـ ادُٚن افذي يرتٚده ذوو آحهٔٚجٚت اخلٚص ٜفِهً ِّؿ ،وهقل
ؿٚظٚت ممْقح ٌ ٜمـ ؿٌؾ افٌِدي ٜمقجقدة ظذ افىرف أخر فَِري.ٜ
وحٚر ًا ٕقظق ً ٚمق،ٚ
صٚرؾ ٝافًٚظ ٜظذ افهٚشً ٜوبدأ اجلق يهٌح منًّ ًٚ
ّ
ٍ
بقء مـ افٍرح ادقتقر ٕحق ؿٚظٚت افدراشق ٜتِقؽ ،وصقؾ مقع
وادمف هق
دخقل افىقلب إػ افهقٍقف ،وصقٚهده ٚمقـ افًٌٔقد مقـ بقغ ظؼقات
افىلب ّ
ومِقن ،فُـ ادنٓد ظْدم ٚاؿسب اخهِقػ متٚمق ً ٚظقّم
ـيؾ وحٔد
ّ
تقؿع هق ،إظٚؿٚت افىلب مهْقظ ٜوهق مل َير ذم حٔٚتف هذا افُؿ مـ افنٌٚن
مٍُْقئ وحمجقؿ
ادهخٍِغ ظَِٔ ً ،ٚمل يُقٕقا مجقًٔٓؿ مهنقٚهبغ ،ؾًٌوقٓؿ
ٌ

وآخرون يكخقن ويٍَقزون ،ـقّم إٔقف ؽقر جقٚهز فنقظهٓؿ وؽوقٌٓؿ

وحتىّٓؿ ،تلص ٝافٍرح ٜافقمهٔ ٜافهل منك هبقٕ ٚحققهؿ ،وحقؾ مُٚهنقٚ
إحًٚس بٚفَْص وؿِ ٜافثَ ٜبٚفٍْس بٚفًخٚؾ ٜمم ٚيريد ؾًِقف ،دخقؾ بٔقْٓؿ
وهق يْير إػ أمٓٚهتؿ افقاؿٍٚت ظذ إضراف ،ؽٚرؿق ً ٚذم ذاتقف فدرجق ٜإٔقف
خقاصٓؿ متٚم ً ،ٚتلصك ؾٔٓؿ
صًر بٖن مجٔع هذه افًْٚء وادراهَغ ؿد ؾَدوا
ّ
مًرؾغ وحمدديـ ،وحتقفقا ذم حلي ٜإػ ظىر ممؾ وصٚئع.
ـؾ م ٚجيًِٓؿ ّ
تَدّ م ذم افْٓٚي ٜوشٖل إحدى ادًِّمت ظـ مٚريهٚ

"إٔ ٝأخقه ٚأفٔس ـذفؽ؟"
"ًٕؿ" أجٚب دون مًرؾ ٜافًٌٛ
"هذه افٍهٚة ـٚرث ٜحََٔٔ ،ٜتٖيت إػ اددرش ٜؾَط ظْدم ٚحيِق هلق ،ٚوإٔقٝ
تهحّؾ مًٗوفٔ ٜذفؽ مع أبقيؽ".
مل يِهؼ هب ٚضقال افٔقم افذي أموٚه وهق جيقل افَري ٜبٚحث ً ٚظْٓ ٚظذ أمؾ
أن جيده ،ٚأدرك إٔف شٔجده ٚإذا م ٚذه ٛإػ افٌٔقت ادْخٍو ٜافَٚبً ٜؿرب
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افًٚؿٔ ،ٜفُْف ـٚن خينك رؤي ٜمٚرـقس ،وتٔخٚس ،وبٚبِق ،وريٍقرو .مقٚ
دؾًف إػ افٌو ٛو افنًقر بٓٚبهذال .أحٚشًٔف ادىَِ ٜتهخ ٌّط أحده ٚمقع
أخر بٍقى ظٚرم :ٜخقف وؿِؼ وحزن وإنقٌٚل ظقذ وافديقف .ختقهِط
بًٌوٓ ٚؾهنُؾ ؾراؽ ً ٚمـ بٔٚض يثَِف ـٖٕف مٌّ ًك ظِٔف أو م ٚصٚبف ...واشٚه
أمر واحدٌ  ،هق إدراـف فًدّ ة أمقر :أن مٚريهق ٚشقُِ ٝهقذا افىريقؼ ظْقدمٚ
هرب ،ٝوأن افنٌٚن إربً ٜهؿ مـ يُّـ فف أن يقراهؿ ذم افَريق ،ٜوأن مقٚ
يراه أن هل إصجٚر وافًٚؿٔ ،ٜوأن م ٚيدوشف هل إرض.
تْٚول ضًٚم ً ٚهيً ً ٚثؿ ادمف ٕحق افُثٌٚن ،أراد ؾَط أن يرى جمدّ د ًا ذفقؽ
ٍ
فُـ حتديد ادُٚن بد ّؿق ٜمل يٌقدُ شقٓؾ ادْقٚل ـقّم
ادُٚن حٔ ٞبدأ ـؾ رءّ ،
طـ .وجد ّأوًٓ افًٌَ ٜافهل صٚهدوا ؾٔٓ ٚمٚريه ،ٚومـ هْٚك إىِؼ فهحديقد
ّ
مَززة ،وادقج ٍ
ظٚل ،حهّك افًقّمء هقل
ادًٚر افذي شُِقه ،رائح ٜافًٚؿّٔ ٜ
إخرى تٌ ّى ٝبٚفٌٔقم مـ جديد .وزال افْقر مـ افَري ٜبٖـِّٓق ٚجقٚظ ً
ل
مْٓ ٚأؿؾ واؿًٔ .ٜتنه ٝذهْف ومل يقهُّـ مقـ حتديقد ادُقٚن ،فُْقف تقذـر
ٍ
بٕٚخٍٚض واوح،
صجرة صْقبر مِقي ٜبِىػ وؿرهب ٚبًَ ٜمـ افرمؾ حمٚضٜ
افُثٌٚن مهنٚهب ٜمجًٔٓ ٚويًهحٔؾ تَريٌ ً ٚحتديد ادقؿع بدؿ ،ٜفُْف مقع ذفقؽ
حدد افَْى ٜافهل ذه ٛإفٔٓ ٚذم افِِٔ ٜإوػ مع ؾراين ،وجد جذع افنقجرة
افذي جًِ ٝظِٔف ..طؾ هْٚك ؿِٔ ً
ل ،ؾٖحس أن افُثٌقٚن هقل افهقل حتققم
حقفف وتٌح ٞظْف ،ـّم حيدث ذم ؿهص إضٍٚل افقمهٔ.ٜ
ظٚد بًد ذفؽ إػ افٌٔ ٝوذم افىريقؼ إهٚبقف احلْقغ إػ مْزفقف ووافديقف،
وإٔٔه ،ٚشُٔقٕقن أن ثلثهٓؿ ذم افٌٔ ٝبٕٚهيٚر ظقدتف ،يههِقن بٖصقدؿٚئف
وٓ يْٚمقن افِٔؾ ...ـؿ مرة أظٚدوا ؿراءة رشٚفهف؟ تًٚءل ...ظؼ مرات أم
مرة؟ يٌحثقن ظـ أي دفٔؾ ؾٔٓ ٚوهؿ يَقرؤون مق ٚبقغ شقىقر ـِّمتقف،
مئّ ٜ
ظِٓؿ جيدون أي مًِقم ٜذات ؿّٔ .ٜيْدم إٔف مل يُهٌٓ ٚبْزة أـثر ضّٖٕق ٜممقٚ
افًّ ٜإيع.
ؾًؾ .وصؾ إػ بّٔ ٝ
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ادًٚء ضٚل جدّ ًا وـذفؽ افِٔؾ ،و ّدّ ٚ
حقؾ افيقلم بٚفُٚمقؾ ظقٚد افٌٔقٝ
فٔخٍٔف مـ جديد .شّع وجٔج ً ٚؽريٌ ً ٚؿٚدم ً ٚمـ ادىقٌخ ،هنقض وصقٚح:
"هؾ هْٚك أحدٌ ذم افٌٔٝ؟" دون أن يدرك م ٚإذا ـٚن افهقت حََٔٔ ً ٚأم أن
ظَِف خيهَِف ؾحً .ٛحٚول افهٍُر بّمريه ٚوبدا فف إمر ؽريٌ ً:ٚ
ؾٓق يٍُّر ؾٔٓ ٚمْذ صٓريـ دون أن تُقن مٚريه ٚاحلََٔٔق ٜصقٚحٌ ٜهقذه
افٍُرة بٚفيورة ،ضقر أشِقب ً ٚممقه ً ٚفِهٍُر هب ،ٚصٚرت ؿٚفٌ ً ٚيًِقؼ ظِٔقف
ووقح فقف هقذا
أؾُٚره ،يقق ٌم واحقد ذم هقذه افَريق ،ٜذم ؾهقؾ اخلريقػّ ،

آشهْهٚج ،ودؾًف إػ افنؽ ذم مٌزى رحِهف هذه .تراءى فف إٔف واؿػ ظقذ
ظهٌ ٜاؾساؤ ٜحيّؾ افزهقر بًخٚؾ ٜأمٚم ؾهٚة ؿٌٔح ،ٜفربّم شقٔٓرب إذا مقٚ
صٚهد وجٓٓ ٚبقوقح.
م ٚافذي ـٚن فًٍِٔف متٚم ً ٚفق إٔف رآه ٚؾًلً؟
حٚول ختٔؾ ذفؽ بهقت ٍ
ظٚل وإيّمءات ظِف يًهحي ؾُقرة واؿًٔق،ٜ
ضٍقيل  -ؾُّر  -وٓ جئ ٛظذ اإلحلٚح افذي أس ظِٔقف :دقٚذا
فُـ ادنٓد
ٌ
ؿىع هذه ادًٚؾ ٜؿٚدم ً ٚإػ افَريٜ؟
ؾٚو ٝافِِٔ ٜهبذا افهًٚؤل ظديؿ ادًْقك ،وبقٚفهٍُر بقّم هقق ٍ
آت ،ربقّم
حدث م ٚمل وفـ يُقن بَّدوره أن يهق ّؿًف.
"ه ٚهل ذي أمٚمؽّ ...إهن ٚهْٚك" ؿٚل فًٍْف بهقت مرتٍع وؿٌِف يُٚد

خيرج مـ ؾّف.

مىقًٓ ،بحّمس صديد ذم افٌدء أخقذ يهلصقك
بح ٞظْٓ ٚذم تِؽ افِِّٔ ٜ
مع افهً ،ٛحهّك إٔف ؾُر ذم أن يههؾ بٌٔهف فٔىّئـ أهِف ظِٔقف ،فُْقف ظقدل
جقراء آتهقٚل .بقرد اجلقق مقـ
ظـ هذا افَرار خقؾ ً ٚمـ أن حيددوا مُٕٚف ّ

افًّق ٜإيقع ؾًٔهقٚب
جديد وجًِهف افرضقب ٜيًهَد إٔف إن مل يًد إػ مْزل ّ
بٚفزـٚم جمدّ د ًا.
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ٍ
مهجر ظذ ـرد صٌر ،ومًٓ ٚـًٔٚن بلشهُٔٔٚن
ـ ٕٝٚجٚفً ٜمَٚبؾ
ووًهّٓم بغ ؿدمٔٓ ،ٚوهل حتدّ ق بٚفٌٚب أيل افذي يٍهح ويٌِقؼ ب٘مًقٚن،
وـٖهن ٚتْهير أحد ًا .اؿسب بوً ٜأمهٚر فٔهٖـد أهن ٚهل ،ترتقدي تْققرة بْٔقٜ
وؿّٔه ً ٚأزرق ظِٔف صقرة ؿى ٜـٌرة ممحٔ ٜبًض افققء ،صقًره ٚأضققل
ودمًّف بخهِ ٜواحدة ـٌرة .تًِؾ إفٔف صًقر بٚخلجؾ مـ صدة بنٚظهٓ،ٚ
ٌ
خجؾ ظْٔػ صٌٔف بذاك افذي ؽٚفٌ ً ٚم ٚأصٚبف ظْقدم ٚيًٍقؾ أحقدٌ مق ٚصقٔئ ًٚ
ٍ
إٔٚس جدّ يغ وهيًغ ذم إضلق إحُقٚم دون رمحق .ٜمنقك
شخٍٔ ً ٚأمٚم
ظِٔٓ ٚاخلريػ وظذ ـؾ رء مـ حقهل ،ٚفُْٓ ٚهل مل تهٖثر بف ـٔٚخريـ ربّم
بًٌ ٛشذاج ٜوبًٚض ٜصخهٔهٓ ٚافرئٍ ،ٜظٔقهن ٚأصقٌر ممق ٚـقٚن يهقذـّر.
ٌٕض ؿٌِف بَقة صديدة ،وذظر وؾُر أن صقتف شرتًش إذا م ٚحتدّ ث إفٔٓ،ٚ
ٍ
ووثؼ متٚم ً ٚمـ إٔف شٍٔنؾ ؾن ً
خىقات،
ل ذريً ً ٚذم ذفؽ ،اؿسب مْٓ ٚبوع
دمّد فزه ٜؾٚفهٍه ٝهل إفٔف.
ثؿ ّ
"مرحٌ ً"ٚ
"مرحٌ ً "ٚدون أن يهٌر ر ٌء ذم ملحمٓ.ٚ
"أٓ تذـريـ مـ إٔٚ؟"

وأحس فِحي ٜإٔف يًٍؾ أمر ًا ؽر مْىَل ...ـٌّٔ ٜمـ احلِٔ ٛذم ـٖس
ّ
دمّدت ردة ؾًؾ وجٓٓ ،ٚثؿ ؽٚص ٝبخ ٍّٕ ٜحق افقداخؾ ،بقدا
مـ افنٚيّ .
ظِٔٓ ٚؽِٔٚن م ٚفُْٓ ٚبدت مرتٚح ٜو مًسخٔ.ٜ
"ًٕؿ ..إٔ ٝؾهك افهٔػ"
"فَد جئ ٝمـ مدريد!"
بدأت رـٌهٚه تردمٍٚن ،وهق يَػ ؽر مرتٚح ؾّٔم دمِس هل ظقذ ادًَقد
بٚفَرب مْف ،ذد ذهْف ذم حٚف ٜتنٌف افْقم ،رأى ـؾ رء ومهٔ ً ٚؾجٖة ـٖٕقف
فُـ مٚريه ٚـ ٕٝٚواؿً ّٔ.ٜ
ذم ـقـ ٛإحلمّ ،
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"دٚذا جئٝ؟"
"فُل ِ
أراك!"
صّ ٝفث ٜٕٔٚوهق يًهجّع ؿقاه ،وـٚن يٍُّر بقٖن يهقٚرحٓ ٚبُقؾ مقٚ
يٍُّر بف ،ثؿ تدارك ظذ افٍقر ...م ٚافذي شَٔقفف هلٚ؟ ..هل أصق ً
ل فًٔقٝ
مٓهّ ٜبٕٚمر ،فُْٓ ٚشٖف ...ٝمل يُـ بٚشهىٚظهف مًرؾ ٜم ٚجيقل ذم رأشٓ.ٚ
ظّهؽ أفٔس ـذفؽ؟"
"مٚتّ ٝ
"ًٕؿ ًٕؿ ...مٚت ٝذم افْٓٚي"!ٜ
"مًُْٔ"!!ٜ
ادرة
ثؿ صّ ٝمـ جديد فُـ ـنتف مٚريه ٚهذه ّ
"ؾراين رحِ ٝظـ افَري"ٜ
آت مـ أجِٓ ...ٚؿدم ٝمـ أجِؽ ِ
"مل ِ
إٔ"ٝ
"إٔ"ٚ
"ًٕؿ مـ أجؾ م ٚحدث ذم افهٔػ"
"ذاك إمر؟؟"
افٌِز ذم إمر أن صًقر ًا م ٚبٚخلٌٔ ٜأو اخلجؾ إهٚهب ،ٚدون أن يُققن فقف
أي ظلؿ ...ٜـ ٕٝٚهل افًٌ ٛذم إحًٚشٓ ٚهذا ...ربّم ـ ٕٝٚهقل ـقذفؽ
دائ ًّم أو أهن ٚضريَهٓ ٚذم افهًٌر وافًِقك....
"إٔ ٝمل تًٍؾ صٔئ ً"ٚ
أراد افٌُٚء وؿهٓ ،ٚوٌط ظذ ؾُٔف بُؾ ؿقتف ،حهّك إٔف أراد ـن أشْٕٚف
أست مٚريه" :ٚإٔ ٝمل تًٌ ٛيل إذى"
مجًٔٓ .ٚثؿ ّ
ٍ
مًٚؾٚت صٚشقً ٜبنقظ ٜافوققء ،حٔق ٞؿقرر هقق
ـٚن ذـٚؤه يىقف
افهٖؿِؿ مع إبًٚد اجلديدة ،وذم افقؿًٍٕ ٝف مع مٚريه.ٚ
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هل تقداظ ٛضقرف افُقٔس افٌلشقهُٔل وتْيقر بٚدمقٚه بقٚب ادهجقر،
أخٍو ٝوجٓٓ ٚومل يًد يًهىٔع رؤيهف بّم إّٔف واؿػ.
دٚريه ٚذراظٚن ؿقيهٚن وظّقد ؾَري ٍ
حمـ ؿِٔلً ،ووقع يقده ظقذ ـهٍٓقٚ
ؾٕٚهٍو ٝراجً ٜإػ اخلِػ ،بٚفًٌْ ٜفف رأى ادقوقع ـًَقب .ٜوؿٍ ٝهقل
وتقجٕٓ ٝحق شٔدة ذم إربًْٔٔٚت مـ افًّر خرجق ٝمقـ ادهجقر
ؾجٖة
ّ
حتّؾ أـٔٚش ً" :ٚهٔ ٚشٚظديْل وٓ تٍَل هْٚك ـٚفٌٌ ّٔ"ٜ
تَدّ م ٝمٚريه ٚوأخذت إـٔٚس.
ٍ
افًٔدة فئّٔ ٜوؿٌٔح ٜجدّ ًا ،ـّم فقق ّ
أجٔقٚل
تىققر ظقذ مقدى
أن ؿٌحٓقّ ٚ
افرجٚل ،وأؿدامٕٓ ٚحِٔ ٜـٕٚشلك تٍهحٓق ٚفقدى
ثلث ،ٜهل ٚظولت تنٌف ّ

ادق بىريَ ٜؽريٌ.ٜ

"ومـ هذا؟؟ صديَؽ؟" شٖف ٝدون افْير إفٔف
"ٓ ،إّٕف ؾهك يٖيت ذم افهٔػ"
"أدظك تقمٚس" دون أن يًٖفف أحد ظـ اشّف
"حًْ ً ،ٚهٔ ٚبْ ٚبنظ"ٜ
"شٖظقد ؽد ًا إػ مدريد"
مو ٝافً ّٔدة
"حًْ ً "ٚؿٚف ٝمٚريه ٚثؿ حلَ ٝهب ٚدون افهٍٚت.
افًّ ٜإيع
بدأ يهذـّر ظْدم ٚاشهَٔظ صٌٚح ً ،ٚوٕير إػ ادرآة ذم محٚم مْزل ّ

وـ ٕٝٚادٔٚه مَىقظ ،ٜمل يًهحؿ مْذ ثلثق ٜأيقٚم ،وخرجق ٝمْقف رائحق ٜمل
ينّٓ ٚمـ ؿٌؾ ،ؾٓل ادرة إوػ افهل ٓ يًهحؿ ؾٔٓ ٚفثلث ٜأيقٚم مههٚفٔق ٜذم
يهحرك ينًر بٖن م ٚؾًِف
حٔٚتف ،حيٚول تٍٓؿ ادقوقع بًَلٕٔ ،ٜفُْف ظْدمّ ٚ

تقج ٛظِٔف
ؽر صٚئ ،ٛدون أن يًرف دٚذا ،وم ٚهق اخلٔٚر افهحٔح افذي ّ
وجيٓز حٌَٔهف فًِقدة إػ مدريد.
ؾًِف .أخذ يٌِس ملبًف ّ
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حمًّ ٜوأثِج ٝصدره ،ـقهن ٚشهٖخذه إػ مُٚن
افًقدة إػ مدريد بدت ّ
يْهّل إفٔف ؾً ً
ل ذم هذه احلٔٚة ،أخذ يٍُّر ذم وافديف وإٔٔه ٚوردة ؾًِٓؿ فقدى
ظَٚب حه ًّم ،فُْف مههٚفح مع ذفؽ.
ظقدتف .شُٔقن هْٚك
ٌ
شُٔقن افًَٚب بًٔى ً ،ٚأربً ٜصٓقر دون اخلروج مقـ ادْقزل ،أو شقهٜ
ر ّبّم ..أو ظٌ ٚم ـٚمؾ ٓ ،مؿ ضٚد ٚإٔقف شقُّٔ ٞذم ظٚدقف .ؾٓقذا افْققع مقـ
افًَٚب مهّؿ فف ،ظٚدف تًٔس بٕٚشٚس ٓ ،جيرحف رء.

تًهّر افذاـرة ذم حمى ٜافٌٚصٚت ،افٌٚص ادهجف إػ مدريقد خقرج مْقذ
مخس دؿٚئؼ ؾَط ،وافٌٚص افهٚيل شٔخرج بًد مخس شٚظٚت .خرج جيقل ذم
افنقارع مٍُّر ًا ذم افذهٚب جمدّ د ًا إػ بٚب مدرش ٜمٚريه ،ٚوبٚفًٍؾ وصؾ إػ
هْٚك فُـ افٌٚب ـٚن خمهٍِ ً ٚظـ افٔقم افًٚبؼ ،هْٚك زيْ ٜاحهٍٚفٔ ٜوإوٓد
وافٍهٔقٚت مهُْقريـ وبهققحٌ ٜآبقٚئٓؿ ،تَقدّ م ؿِققٔ ً
ل ؾقرأى أربقع أمققرات
خمهٍِٚت ،اثْهٚن ترتقديٚن ؾًقٚتغ ورديق ،ٜوأخقرى ترتقدي ؾًقه ًٚ ٕٚأزرق
شّمو ّي ً ،ٚوافرابً ٜتٌِس ثقب ً ٚضقي ً
ــ شقًٔدات بُققهنـ أمقرات
ل أبٔضّ .
فدرج ٜأهنـ مل يٖخذن اشساح ٜأو ٍٕقس مقـ هقذه افًقًٚدة .وـقٚن هْقٚك
ٌ
ؿرصٚن يرتدي مًىٍ ً ٚمٍهقح ً ٚمع وصؿ ذم صدره ظذ صُؾ مججّ ،ٜوـٚن
وصٚب آخر تُّْر بزي رجؾ آيل مهْقع مقـ افُرتققن،
حيؽ ظْٔٔف بٌراب،ٜ
ٌ
وأحدهؿ تُّْر ظذ هٔئق ٜـقٔس مقـ افًقُٚـر حقٚم ً
ل ـًٔق ً ٚصقٍٚؾ ً ٚمِٔئق ًٚ
بٚفٌٚفقٕٚت ادِقٕ .ٜوـٚن افهُّْر إـثر إبداظ ً ٚهق تِؽ افٍهٚة اهلٚدئ ٜوافقاؿٍٜ
زي مًجقن إشْٚن ،وتوع ظذ رأشٓ ٚؿًٌ ٜمحراء
ؿرب أمٓ ٚوهل ترتدي ّ
مدورة تنٌف ؽىٚء مٚشقرة مًجققن إشقْٚن وهقل تقر ّدد" :ظِْٔق ٚؽًقؾ
ّ
أشْ ْٕٚٚثلث مرات ـؾ يقم ،مرة بًد ـؾ وجٌ."ٜ
افٌري ٛذم إمر إٔف ٓ يذـر حمٚوفهف افٌحق ٞظقـ مٚريهق ،ٚيَقػ هْقٚك
مًهّهً ً ٚبّم يرى بًٌض افٌله ،ٜيرى ذم هٗٓء افهٌٔ ٜوافٍهٔٚت ادهُّْقريـ
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ظٚد ً ٚجديد ًا جيِٓف بٚفُٚمؾ ،وجقهٓؿ مجِٔ ،ٜمرـٌّ ٜومًَدة افٍٓؿ ،تْ ًٍّٓؿ
ًّ
مٓقهّم بهٖمقؾ شقًٚدة وؾقرح أخقريـ ـقّم فقق ّأهنق ٚحتقرك
ثَٔؾ .ـٚن دائ ًّم
افًقاضػ ظْده.

ثؿ تذـّر رؤي ٜمٚريه ٚمـ جديد ،افٍريقد ذم ذاـرتقف أهنق ٚؽقر مهقؿًق ٜأو
ّ
ّ
تٍْقؽ توقًف ذم مقاؿقػ ظهقٌٔ ،ٜهْقٚك
مَروءة ،صًر بٚفهقتّر ،ؾٚحلٔقٚة ٓ
مًوِ ٜم ٚظِٔف ح ِّٓ ،ٚووراء هذه ادًوِ ٜيٌَع افًٚمل ومنقُلتف افقاؿً ّٔق.ٜ
هل أيو ً ٚوؿٍ ٝظذ بًد ٍ
أمهٚر مـ رؾٚؿٓ ٚتهقٖمِٓؿ ،وحٔقدة وؽقر مهُّْقرة،
اؿسب ٝمـ إحدى إمرات ومحِ ٝهل ٚذيؾ ثقهب ٚثؿ أؾِههف ،اؿسب هق مْٓ.ٚ
ٌ
حدي ٞخم ّىط ،ربّم ذم افقاؿع ـٚن أـثر افهٍٚؾ ً:ٚ
ذم ذاـرتف
"مل ترحؾ بًد إػ مدريد؟"
"شٖرحؾ ذم ادًٚء"
"أه"ٚ
مهحًّ ً ٚوهق راؽ ٛذم افٌَٚء مًٓٚ
يًٖهلٚ
ّ

"أتًجٌؽ أزيٚء افهُّْر هذه؟"

"ًٕؿ ،فُـ فٔس مجًٔٓ ،ٚهقذا مقث ً
ل ٓ يًجٌْقل افٌهق "ٜأجٚبق ٝوهقل
زي مًجقن إشْٚن.
تكخ تَريٌ ً ٚوتنر إػ ّ
"ومل مل تهُْري ِ
إٔ ٝأيو ًٚ؟"
َ
"مل أظِؿ بقجقد احلٍؾ"
اؿساح إػ رأشف:
ؿٍز
ٌ
زي مٚ؟ ر ّبّم شٚظدتْ ٚمًِّهؽ ذم ذفؽ"
"هؾ تريديـ أن ٌٕح ٞفؽ ظـ ّ
"أؿٌؾ إذا بَٔ ٝمًل!"
اخهْؼ ظَْف بحنة ظَّٔ ،ٜر ٌء م ٚحت ٝجِده وحلّف ،وحتق ٝجٍقٕقف
حترك ذم افقؿ ٝافهل ارتًّ ٝصٍٚه مٚريه ٚؾٔف ظذ ٍ
ٕحق ؽر مٍٓقم ...ؾًؾ
ّ
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وتهقر ظذ افٍقر إٔف يهنٚرك مًٓ ٚبٖشٌٚب احلٔٚة صقٚمِٜ
ذات افقء بٍّف
ّ
وجمهًّ .ٜؾٚجٖه افنًقر ،ـّم ؾٚجٖتف مٚريه ،ًٍٕٚٓ ٚدؾًٓ ٚخجِٓ ٚإػ ضِقٛ
ٍ
ٌ
زي حلقؿ
ٕحقد أن يقدرك وحقدهت.ٚ
رؾَهف ،ؾٓل ٓ تريد
ّقر ذم ّ
خجقؾ مهُْ ٌ

وضٔ ٛفٌِٚي .ٜؾُّر وهق يهٖؿِؿ مع افرضقب :ٜهذا هق
بؼي صديد اإلًٕٜٕٔٚ
ٌ
ظع ؾًِف إذ ًا.
مّ ٚ
يهقجّ ٛ
ثّ ٜبًوٓ ٚذم اخلزإ"ٜ
" ّ

أجٚب ٝادًِّ ٜبًد أن ضٌِ ٚمْٓ.ٚ
هذا هق متٚم ً ٚم ٚيذـره بًْٚي ،ٜهق ومٚريه ٚواؿٍٚن أمٚم خزإ ٜإزيٚء

"أي زي ترؽٌغ؟"
"زي افْْٔج"!ٚ
"ؽر مقجقد!"
"مٚذا يقجد هْٚك؟"
ادرة إوػ افهقل حيقدق ؾٔٓق ٚبقجقف مٚريهق ٚدون أن يًٌقد ٕيقره
ـّ ٕٝٚ
موىرب ً ،ٚؾّٔم ـ ٕٝٚهل تهٖمقؾ خزإق ٜإزيقٚء ...ـٕٚق ٝهقل دون مْقٚزع
افهقرة إـثر صًٍ ٚء ذم ذاـرتف.
ّ
وجٓٓ ٚوهل تْحْل وتَ ِّ ٛادلبس ،صقر ٌة ؿٚشٔ ٜمِٔئ ٜبٚجلِد واخلقف.
أمر ٓ يُّـ تٍٚديف.
فُّْٓ ٚهل ـذفؽ .وفـ يًٍؾ هل ٚأحدٌ صٔئ ً .ٚهذا ٌ
ؿقتف هق تُّـ ذم تٍٚصٔؾ وجٓٓ ٚافهٚخ ،ٛفٌٚبِق وتٔخٚس مٚرـقس
إذ ًا ّ
وريٍرو صلب ٌ ٜاـهنٍٓ ،ٚوفف هق أيو ً ٚصلب ...ٜوه ٚهق ذا يُهنٍٓ.ٚ
زي را ٍع" ؿٚل هلٚ
"هْٚك ّ
ثّ ٜصٔىٚن؟"
"هؾ ّ

"ٓ يقجد صٔىٚن ،هْٚفؽ ردا ٌء رومٚين!"
"رومٚين!!" دمٔ ٛمٚريه ٚب٘ظجٚب.
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فُـ هؾ ـ ٕٝٚافذاـرة حَ ًّ ٚ
ـؾ هذا؟؟؟؟
هؾ مٚريه ٚافروم ٜٕٔٚهل افذـرى؟ أم أن تًٚشهف مًٓ ٚـٚن احلدث اجلِؾ
ذم افذاـرة؟ هؾ وؿً ٝافٍهٚة ادهُّْرة بُٔس افًُٚـر ؾً ً
ل وأثقٚرت جٌِقٜ
وؿَِ ً ٚمجً ّٔ ًٚ؟ افذاـرة ٓ تُذب ..هق يًرف ذفؽ.
ٍ
ٍ
وتقرس هزيقؾ،
شٔػ بلشهُٔل
زم ٚاجلديد ،مع
بدت مٚريه ٚخمهٍِ ً ٜذم ّ
تدير مًرـ ٜافْو ٟهذه.

افهًرف إػ رؾَٔل؟" شٖفٝ
"هؾ تريد ّ
"ًٕؿ بٚفىٌع" ؿٚل افَرصٚن

ثؿ رد افَرصٚن ٓ" :يًجٌْل"
"دٚذا؟"
"ٓ يًجٌْل افىًٌٔٔغ مـ أمثٚفف!"
يهحرك مع افرومٚين ذم افًٌِ .ٜفُـ هؾ هقذه هقل افًٌِق ٜح َّق ًٚ؟ أن
هق ّ

صٌٚح جديد؟
يري دٓل مٚريه-ٚافرومٚين؟ أم أن يىِع ظِٔف
ٌ

"فىٚد ٚأظجٌْل افىًٌٔٔقن ،فُّْْل ٓ أظجٌٓؿ ..وأظرف ذفؽ"
وحِق ـٚفربٔع.
مل يُـ إظلٕ ً ٚأضَِهف فهثر افنٍَ ،ٜإّٕم تكيح حََٔل
ٌ
أمًؽ بٔده ،ٚؾندّ ت هل بٌَوهٓ ٚافَقي ٜوافثٚبه ٜـٌَو ٜرجؾ.
ؾٓؿ أن أن دٚريه ٚصخهٔ ٜمًُقٕ ٜبٚحلًٚشٔ ٜوآظهْٚء ،تراؿ ٛـقؾ
رء بٕٚهٌٚه صديد ،حهّك هق بٚفًٌْ ٜهل ٚـٚن ؽرو ً ٚمدهن ً ٚتهٖمؾ تٍٚصِٔف.
ممهع فٌِٚي ،ٜثّ ٜأفًقٚب يهنقٚرك ؾٔٓق ٚأبقٚء
فديف ٌ
وؿ ٝـثر ،وافًٌِ ٛ
أيو ً ،ٚوأخرى يًٌِقهن ٚهؿ ؾّٔم يراؿٌٓؿ أبٚء.
مٚريه ٚختهِػ ظـ أخريـ :ؾٚدهً ٜذم افًِ ٛبٚفًٌْ ٜهل ٚتُّـ ذم أمه ّٔقٜ
أن يهٖ ّمؾ ادرء افلظٌغ ،فذفؽ ؾٓل تهق ّؿػ ظـ افًِ ٛحغ يهق ّؿػ هق ظـ

افْير إفٔٓ ،ٚحتس أهن ٚتًرؾف جٔد ًا ،وأهن ٚأمو ٝمًف وؿه ً ٚضقي ً
ل ـٓذا افذي
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يَوقٕف أن ،ترـض ٕحقه وتًَٕٚف ،جًده ٚافرومٚين وؿقهت ٚافٌدٕ ّٔ ٜدؾًٚه
يهقج ٛظِٔقف ؾًقؾ أي رء شققى دظّٓق ٚواإليقّمن هبق،ٚ
إػ افهٍُرّ ٓ :
فُـ هذا ـ ِّف ـٚن ممزوج ً ٚبٚحلزن ذم ذاـرتف.
ومًرؾّ ٜأهن ٚبىِ ٜؾًلًّ ...
أحٔ ًٚ ٕٚيهذـّر إٔف أراد ادُقث هْٚك صٚمه ً ٚوشٚبح ً ٚذم اهلقاء .حٚن وؿٝ
افرشؿ ؾجًِ ٝوأشْدت رأشٓ ٚظذ ـهٍف ،رأشٓ ٚثَٔؾ ٕقظ ً ٚم:ٚ
"أهديؽ هذه افرشّ"ٜ
امرأة وـِ ،ٛب ٍ
ِقن أخي وملمح ظٍْٔق ،ٜهْق ٚيٍُّقر وينقًر بٚحلقٛ
دمٚهٓ ......ٚأو ر ّبّم بًد ذفؽ بَِٔؾ ،ظْدمٕ ٚير ذم شٚظهف واؿقسب مقظقد
أحترك ي ٚمٚريه "ٚؾٖجٚب ٝهل."ٓ" :
ظع أن ّ
احلٚؾِ ٜمـ ادٌٚدرة ،ؾَٚل هلّ " :ٚ

وؿد يُقن أحس بٚحل ٛحغ راؾَهف مٚريهق ٚذم ربقع افًقٚظ ٜإخقرة إػ
بزي افرومٚين وظ َِّ" :ٝشٖظقد ؽد ًا مـ أجؾ ملبز ..أريد
حم ّى ٜافٌٚصٚت ّ

أن يروين ذم ادْزل بزي افهُّْر" ثؿ أـّل ضريَّٓم وهل متٔؾ ٕحقه بهّ.ٝ
ؿد يُقن أحٌٓ ٚذم افث ٜٕٔٚإخرة ،وهق يْير حمهقٚر ًا ذم وجٓٓق ٚافٌُقر
ادعء بٚحلٔٚة ـٚخلٌز ،ظْدم ٚاؿسب ٝمْف ؿرب احلٚؾِ ،ٜوافْٚس يْيرون إفّٔٓم
بٚشهٌراب ،ثؿ ؿٚفٍ " :ٝآه فق ـْ ٝحٌٌٔل"....
مرة تهحرض ؾٔٓ ٚافقذاـرة ،بقٚفًقدة إػ حم ّىقٜ
رؽٌ ٌ ٜظٚرم ٌ ٜتْهٚبف ذم ـؾ ّ

افٌٚصٚت تِؽ ...بٚفًقدة شْهغ ،مخس شقْقات أو مخقس ظؼقة شقْ ٜإػ
افقراء .إػ ذفؽ ادنٓد افقذي يًقٕٚؼ ؾٔقف صقٚب شقٚذج ؾهقً ٚة رؿَٔق ٜبقزي
رومققٚين ،فرؾققع يققده ذم وجققف افَقققإغ افٍٔزيٚئٔقق ٜادهحِِقق ٜإػ ظقامِٓققٚ
ومُقٕٚهت ٚافدؿَٔ ٜحت ٝادىر ادهّهؾّ ،
ـنلل افرؽٌٚت ادىَِ ٜافذي تِّقع
ّ
ٍ
مهقهج :ٜبهٌَٔؾ مٚريه.ٚ
ؾٔف رؽٌ ٌ ٜواحد ٌة أصِٔ ٌ ٜوصٚدؿ ٜـجّرة ّ
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إول
افٍهؾ ّ
ذـرى أؽًىس 5 .....................................................
افٍهؾ افثٚين
ذـرى أـهقبر 67 .......................................................

87

88

